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Subasta, por procedimiento. abierto, 
para la adjudicación de las parcelas del Polígono 

Agro·Industrial de Ribadumia 

1.-OBJETO DEL OONTRATO 

Adjudicaci6n de parc",~as del Polígono Agro-In-
dustrial de ~ibaduniia. · . 

2.-TRAMITACION, PROCEDlMIIÚITOY FORMA 
DE ADJUDlCACION . 

TramitaCión: Urgente. 
• • o d ' o 

Procedimiento: Abierto. 
, 

Fo~a de 'adjudicación: Subasta:. 

3.-TIPO DE LlCITAClON: . ,. 

. Vari·able en función delnúti:t~l'o.de metros cua
drados que se sotici~n; se obtendrámúltiplicandó ei 
número de aquellos pdr 3.000 pesetas. 

·4.--GARANTIAS 

.. ' 

Provisional: 2 .por 100 del tipo de licitación. 

Definitiva: 4 P9r 100 del precio de adjudicación. 

5.-óilTENCIOlV DE DOCUMENTACION 
E.INFOR/l1ACION -.,>' . .. . 

" o o,· o. "~ , o o" ; .0 . o 

Secret aría General ·del Ayuntamiento de Ribadu-
• mia. Avda. de Ribadumia, .2-Ribadum1a. Teléfonos 
71 849.1 - 7184 99. Fax 71 81 11. . . 

6.-PRESENTACION DE OFERTAS 

Aprobado inicia!mente por el Pleno de la Corpo. 
ración el Presupuesto General pará el ejerciCio eco. 

. nómico de 1996, Ia plantilla de personal y Ia rela
ción de puestos de trabajo para dicho ejercicio, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 de 
Ia Ley 39/1988; de 28 de diciembre, y disposiciones 
concordantes, se expone al público en Ia Secretaría 
de ·este Ayuntamiento, por plazo de· .quince· ·días hã.· 
biles -<fue empezará a contarse desde el sigUiente 
al de Ia inserción del presente edicto ep el Boletín 
Oficial de la provincia~, a fin de que durante el 
mismo puedan -forrmrlarse las reclamaciones que se 
consideren pertinentes; ias cuales deberán ser diiigi . 
das al señor Alcalde-Presidente de esta Corporación. 

Ribadu~ia,a 17 de mayo de 1996.~EI Al~alde, 
ilegible. . . 9178 

~ .. * *. 
BUEU 

ANUNCIO 

Aprobados definitivamente por acordo do Pleno 
de data 5 de xullo de 1996 as ·ordenanzas: 

Ordenanzas do Medie Ambiente 
. AJ Limpeza Pública. 
B) ~;erquid6o augaS residuais e de orixe doméstiçc . 

e) LímiteS de ruídos e ~~br!lcjóns . 

Procédese a súa publicación nci B,O.p. os efectos ~o dis
postono artigo 49 da Lei 7/85 Reguladora das B.-
ses de Réxime Local. . 

ORDENANZAS DO MEDIO AMBIENTE 
Fecha límite: 13 días natur~les, contados ao partir _ Disposicións comúns as ordenanzas municipais de 

. del siguie;"te al de Ia publicación del presente anun- . protección do Medio Ambiente do Concello de Bueu. 
~~} ció en erB.~.~. o ' o Disp?~i~i~~o.~dj~9I1:~.i~ . . .. . _______ 0 

Documentación: .La. exig1da en Ia cláusula 7"dér Disposicións transitorias. 
Pliego ,el'it;",;~ "Proposiciolles"); para poder acceder Disposición·derrogatoria. 
a Ia subvención por metro .cuadrad,o, se àcomp¡¡,ñará Disposicións fmais . . 

Ia documentación recogida eri Ia cláusula 6' ·del Plie- ORDENANZA MUNICIPAiirE-LI.MPEZA PUBLICA • 
go (epígrafe ~Obtigaciones de la Corporación"). i 

L S t rí Ge _. d I A <--, t d - Capítulo L-P"posici6ns xerais. ' '1 
ugar; ecre a a . ner ..... - e yun......,.,en o, e . t 

9 a 14 horas. - Capítulo il. -Limpeza de terreos, _e~~ficl~: e outr~ . . . . 

7:~APERTU~ DE OFERTAs ' --~------_. O~E'~:: ~~~:;:~-~~ ~ERTJDO~ DE AUGAS . 
. . . . ._ . '. . . . . . RESlDUAlSDE:ORIXE DOMeSTico EN ESTA- : 

Lugar: Salón de seSlones del Ayuntanúento. CIONS DEPURADORAS OU FOSAS SEPTICAffi . r-
Fecha y hora: A las 12,30 horas, d~1 primer Viei- Capítulo I . .....()bxectivós e ámbito de aplicación. I 

ries siguiente· a Ia fecha de ·finaIizadón del plaZo de . _ Capítulo n .-Regulàción estacións depuradoras ou ¡' 
presentaci6n dé proppsiciÓ)les. · .. . . : . fosas sépticas. ' . 

8.~MODELO DEPIWPOSICIOÚ ~~~í!~~~~;;:-Autorizaci6n de sistemas de depura· , .. Il, 
Se ajustará al modelo cont';;' ·';o im el anexo al Capítulo IV.-Limitacións ós vertidos. , ~ 

pliego de condiciones. ·. . . . . Capítulo V.-Mantemento. I' '." ,. ;,'.'. 
Ribadumia, ·23 de jnlio de 199G.-EI Alcalde, iJe-· CapítuloVL-Inspección. 

'bl . , . 9179 Capítulo VIL-Réxime discipiinario. ~ & . . 

o I o ... e 

, 
t.--,--..,,-.,------=----'-----
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8 BOLETIN OFICIAL VE I'ON'l'E VEj)j(A 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DOS LIMI-
TES DE RUIDOS E VIBRACIONS 

Título l .- Disposicións xerais. 

Título IL-Niveis de perturbación por ruídos e vi
braci6.n s . 

Título III.---'construccións, ollras nas Vías P úQlicas, 
establecementos, industrias, comerciais e de servi
cio. 

- ,Título IV,-V~hícwos a motor.

Título V.-Aétividades vanas, 

- Título VI . ...:...Réxime xurídico, 

- Disposición transitoria. 

. , 

ORDENANZAS DO MEDIO AMBIENTE 

D1SPÓsI~[(jNSCOMUNSASOl(DENANZAÉ MUNICI· 
PAIS DEPRQTEGCION DO MEDIO AMBIENTE DO 
CONCELLODEBiJEU ' 

ARTIGO 1 

, AB ordenap.zas 'de 'P-roi.,¿ión do Medio 'Ambiente do 
Concello, de Bue';' regtilan" no ámbito das competencias 
municipais, a intervención administrativa sobr~ as acti~
dades e situacións susceptibles de influir nas condicións ' 
~bi¡mtais deste mumoipio, co fin de prptexer e· perservar 
de -efectos negativos, saude humana, o medio natural e os 
es~acios comuni4trios. 

ARTIGO 2 

Quedan sometidas ás 5qas prescricións, ' de obrigatoria 
observancia den:tro. do termo mU]licipal . de Bueu, tódalas 
instalacións, aparellos, çonstruccións, obras~ vehículos; 
medios de tra~porte e. en xera), ·tód910s·elementos. a:c"tivi
çiades 'e comportamentos que 'poidan ·ocasionar molestias 
ou perigosidade ó vecindario oU.Q.ue modifiquen QU poida n 

. " niõdifi~'z.c~~til"amW~.(;~Ffado Qa.tural do ambjente cir
cundante. 

ARTIGO 3 

:Carido' existan 'regulacións" específicas d~ superior ran
gf); ;8.s prescricións dest:as. ordenanzas apliCaranse con &u
xeci6n ó principio de xerarquía nonnativa e como comple-

. mento daquelas. . ' 

ARTIGO 4 

A totalidade do ordenamento obrigará tanto ás activi, 
dades c !ns te.lacións de nova implantación como á s' que se 
atopen e~ f~cionam~nto, exercicio ou uso, s'exan púJ;Jlicas 

. ou privadas, de acordo co estàblecido, no s~u caso, ~as dis
posicións transitorias, e ás ampliacións l reformas, modifi:-
cacións e traspâsos das mesmas. . 

, ,-

ARTIGO 5 

As. esixencias que .... ~sta~lecen par~ a protección das 
condici6 ns ambien<, " serán -controladaS_ a través-de 'opor
tuna licencia O" . .J.torización IIl:unicipal .axustâda á nor
mativa xero,' #~~le d~ acórdo coa devandita Q.o~a e ás 
presenti' ,.J.enanzas. 

AP~" ,:J ¡¡ 
Corresponderá ó Concello de Bueu ,exerce[' o control do 

cumprimento ' das preséntes .orden;tnzas e .das prescrip
ción.B que se est&bl~~an nas,..kespectivas licencias e autvri., 
zacións, esixir ti. adopción-a~s medidas correctoras necesa
·rias; sinalar iímifacións, ordear cantas ins:pecci6p.s · sexan 
precisas e aplicar ~ sanCións ' corresponçientes en caso de 
incumprirse? ordenado. 

Concreta mente e con independencia da Últ ervención 
doutros organismos no ámbito das suas competencias, cr 
rresponde á alcaldía a concesión 'das licencias ou a u" _a-
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, -
cións previs tas nestas ordenanzas, a vixilancia para :. ' 
II ' t d t " Om. or cumpnmen o a norma lVa ViXente e o exercicio d ' , 

I d . d a ,a· cu ta e sanclO~a ora, a non 'ser nos casos en que estas _ 
tén atribuídas. a out ros órganos. es 

ARTIGO 7 

A concesión da lice~cia o~ a~torización municipal esi-' 
x.ible de acord~ coa lexi~lación xeral e sectorial e/ou as' pre
sentes ordena,nzas, requirira infonne técnicc!,previo emiti

. dí? polo . ~er:vicio ·m~r:.icipa.l P?rrespondent~ rio que se 
concreqarán as ·condiclóns, técrucas e medidas correctoras 
necesarias pa.ra o cump'rim~D:tô .~às·· préVisi6~ destas or:.' 
de~anzas e, no seu' caso, Ei. comp~obación mediante· aS opor
tunas probas e medicións, anterior á entrada en funciona-
mento da respectiya actiVidade: ' 

ARTIGO 8 

En tOdo caso, o inc.wnp~ento ou inohservap..cia das 
normas Contidas nas ordenanzas ou das condicións sinala
das nas licencias' oú eh actos' ou acordo baseados nas mes
mas, qued~a suXeito :o iepme sancionador 'previsto en ca-

' da unha-delas, - -' 

AR'l'IGO 9 

Obtida a oportuna .licencia ou autbriiación .ffiuni~t 
os servicios tecnicos municipais farán unha visita de cb)w~ 
probacióI). 'qll:e versará sobre a /cumprimento ou .non ·das 
condícións das mesm.as, as limitacións impostas e, no seu 
caso, a existencia de medidas correctoras e a súa eficacia 
tod~ isto den~tes da entrada en funcionamento ou uso, ' 

ARTIGO 10 

O persoal técnico m~hicip'al e os ax~nte da Policía Mu
nic~p.al que téñan .asignada es~ taref~. podElrán realizar 
en calquera moIIi~nto yisitas de' iilsp~cióó ·para ·constan· 
cia do cumprimento das presentes ordenanzas, debendo " 
l:urs~ obrig?-toriamente. a s denuncias q~e resulten proce-
dentes. " "- " , ' -

ARTIGO 11 

A vixilancia. ~mprobación ' e jnspección de que as acti
vidadefl, instalacións e :obras cumpren co establecido ·na 
normativa municipal e xeral aplicable, rea\izarase por per
soal técnico do servicio .corresponde·nte, mediánté visita ós 
lugares onde .-aquelas se ache, es~do obrigada a persoa 
propietaria, titular 01:1 usua·ria ~as " mesmas, a -'perrnitir " 
·acceso· a'· fa.G.iFtar o !abor. do persoal :t~cnico na .reali~?n 
das operacións precls8.s para o cumpnmento daquel~a-
lidade, ' - , 

ARTIGO 12 

Se 0,-técnico~inspector apreciase o inc::umprimentQ da 
normativa aplicable 'ou a ·existencia de deIiciencias;. levan
tará actà, da que entregará copia, a persoa propietaria ti
tular. u~uario 'ou encargada, e/ou emitira o oportuno info' 
me, ·actuación que dará· lugar á:fucoación-do expe~p.T' · ' .10 

que, -con audiencia da ou do '¡~teresado, esíxÍra!'! . adop
ción de medidas ou a subsanacíc}n de deficie ... · .-' Iio prazo 
de un mes, salvo motivos de especial grr. . .. de ou mol~s
tia e ser pr~ de ap~icar as sanéitt... Ille procedesen_ 

ARTIGO 13 

. . Tóda persoa nãt1,1ral e ' _ldica poderá denunciar dian
te do Concello a: eX1ster' ' .:.I de'instalacións¡ ~paTellos, cons
truccións, obras, ve1·".:..u-los· e, en 'xéral, tPdolos elémento~. 
actividâdes ' & rt}:llportamen' tos que contraveñ.an as pres-
cricióri.s de' .AB ordena.ru;as. -

r ;.,;crito de denuncia deberá conter, ademáis dos re
_~sitos ~ixidos pola nonnativa xeral para as in~tancias á 

Ádministración. os datos precisos para 'facilitaren ós servi
cios municipais a correspondente comprobación. 
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. : N~s casos de recoñecida urxencia poderá · recorrerse de 

:!íorma directa ós servicios municipais que teñan encornen
, dada a atención do suposto que previa comproQación inme-. 

diata, proporán .á alcaldí~ a adopción d~s piedidas necesa
rias. 

As d enuncias ' formuladas polos particulare.s. darán lu_o 
gar a incoación do oportuno expediente, no que; á vista das 
comprobadóns e infonnes e .previa audiencia õ denuncia
do, adoptaja'se a resolución que pI;Oceda, 'que sera, notifiça

. da ás perSo.as 4>~iesadas,' . 

ARTWOÚ' 
Constitúen- en todo caso infraccións administrativas as' 

accións ' e omisións que contraveñan as 'normas contid~~ 
nestas ordenanzas, así como a desobediencia ós mand,atos 

~ -de establecer as medidas correctoras sinaladas ou de se
"'gUir de"fenmnaôa: .conduêta, en ;relación: cqas ma"te~~§ que 

~ as meSmas regul~.Il. ~ . .. ~ 

As infr'acció~s moi, graves prescribirán :ós tres ' MOS,' as 
m-aves 'ós dQus anos e as lev~s os .seis :meses; 8$ S'~ê:i9ns 
:impostasPo.r .faJtas .mo.i graves .prescn1>irán ós tres ano.s, 
as 'impostas po.r faltas ,graves de do.us .ano.. e as irilpostas 

I{ Jrfal,tas leves () ano. O pi'azode prescripción1:o.niezará" 
. .t...~mputarse desde .o día no ·que se .tiyese ·cometido a iDfrac

ción ou. no seu caso, desde que a Administraclón conipe-
.tente tive~e: coñecemento da mesma. . 

AR'f,IGOÍ5 

:St . Sen prexuízo da esixencia ~os casos que proceda das 
cor:respOI;ldentes responsabiliqades civí~ e penais, as in- o 
fraccións a estas ordenanzas serán sancionadas .pola alcal
díai ágas nos çasos--en que esta facultade estea alñbtiida a 

, putros org~osJ dentro dos límites que a lexislación. aplica-
· ble autorice, 'preVia instrucción 'do oportuno expediente no 
CI.~e, e~ ,todo <:aso, se, d~á ~udiencia á- Perso.a interesada e 

· se .obse~8.t4n. os .principios· âO' 'Procedeni:ento. saQ.C;~Q(lador 
estableCido.s na Lei·30/1992 de 26 de Novembro., de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas ~ do Procedemento 
·'Admiriistrativo. Común. . . 

ARTIGO 16 . ' . ' . . 

lt Con carácter xeral, para ei graduación d~s respectivas . 
sancións valoraranse' conxUnta e razoadamente as segum:-
te circWlStacias: . 

a) Natureza da infracCión. 
i .;;i bl Grao. de pe,;go para perso.as o.u bens. 

e) Grao de intencionalidade 

dl. Remcidencia 
é) Capacidade económica' da persoa infraotora, lucro 

o.btido.·co.a infracción. . 

.1) Gravidadé do. dano. causado. 

g) Carácter clan destino. daactividade, instalación ·o.u 
obra. 

'h) Demáis circuns tahci"" ·Co.ncorrentes que se estime 
oportu..n0 considerar. 

Agás 'que .outJ?a . couse se dispoña es'pecificame~~ nas 
distintas ordéIianzas¡ será Considerado reincidente alo ti-o 
. tUlar, ~U particular 'que fose sancionqda/o nos doce mes~s 
preCedentes pola mesma ordenanza unha ou máis veces. 

· C3.?do a 'lei non p~rmita .á ~1c8.14Ia a imposición de san
ci6n 'axeit;ada á ,infracción cometida, elevarase 'a oportuna 
e fundamentada proposta de sanci6n á autoridadc. ... .mpe-
ten~e. ' . 

. En todo caso, con indepen4encia das r.aricións q~e pui
desen ,proceder. deberán ser obxecf'~ tie axeitado resarci
mento dos da~o.s que se ca:usas~H nos· bens de dominio pu
blico, corre;spondendo a ~úa avaliación ós servicios 
iminicipais correspondentes. 

IlO LETIN Of iCIAL Il8 PONT8 v ¡.;nrrA 9 

co~ carácter xeral poderase propoñer motivada mente ó 
precintado cautelat das actividades e instalacións nos ca
sos 'de incumprimento e de acordo coas condicións específi
cas de cada unha das ordenanzás por un período máximo 
de seis meses, prazo na cal deberá procederse á resolución 

, , do correspondente expediente. 

ARTIGO 17 

As actuacións . derivadas das . prescripcións contidas 
nestas orden~z~ axustar8I;lse as ,disposicións ~obre pro

. cedemen~, :l·é~e .s.ancionador e, en xeral, sobre réxime 
xurídico.' establecidos pola lexislación de Rexime Local e 
Procede'men:io Administrativo Común. 

DISPOSICIONS ADICIONAiS 

ÚNICA,: O Concello., dentro. do.s obxectivo.s das present.! 
'ordenanzás e sen préXuízo das súas competencias en ma

, teriâ de -protección do medio âmbiente, potenciará a inicia
tiva spcial é .mellora do. medio. ambiente po.r parte de ' per, 

:·soas e .grÚpos 'Voluntanos, posibilitando e 'apoiando as súas 
:actividades_ ,Neste sentid~: o 'Concello poderá recoñecer, 
.tra¡¡ o' prOctlilemento opo.rtuno., o. estatuto de entidades co

. labõr-adoras e persoas voluntarias a aquelas perSoas físi
cas QU xuridicaS que o soliciten, . 

DISPOSICIONS TRANSITORIAS 

Primeira: As presentes ordenanzas será de aplicación a 
toda inst'~laci6n; co~trucci6n, obra, actividade e, ~n xeral, 
~ todo elemento ou, uso a est.abl~cer: que resulte afectado 
polas sÚ,as prescripcións, cando a solicitude de licencia ou 
autorizació~· muniCipal sexa posterior Ii súa .entra~a en Vi
go.r . . 

segUnda: Quen á entrada en vigor das preserites orde
"nan.zhs s.e atope .en posesión das opOrtunas licenci~ muni
cip2is ~ "diiberá 'âdaptarse . ás Ys'úas pre¡::crlpt:iéns :le prazo 

. máxÍmo. de CINCO MESES. . . 

Terceira: Transcurrido o dev.andito prazo. proporase o 
precintado .das instalacións non ' adecuadas_ Tamén pode
rase propoñer motivadamente o precintado das activida
de's ou instal~ci6ns noutros casgs de incumprimento do 
disposto nestás orderia..n.zas. 

DISPOSICIONS DERROGATORIA 

co~ · e~trada: en vigor ~as presentes ordenanzas, que~ 
. dan derrogadas"'cantas normas municipais de igual rango 
se· opoñan j contradigan ou resulten incompatibles co regu
lada nas 1D:e~mas. 

DISPOSICIONS FINAiS 

Primeira: A promulgación futur'a .e entrada en vigor de 
normas de ·rango superior ó destas Drdenanzas que afecten 
~s materias reguladas !1t1.3 mesmas, detenninará a aplica
,ción' automática d?ql!das, sen prexuízo dunha posterior 
ãdãpiaci6n~ rio que !0Se n'ecesario, da:s .àrdert~as, 

Segundh: C~do. distintas normativa fixen valo.res dife
r.entes aobre un mesmo concepto, aplicar8:Se sempre o máis 
restrictivo . 

Terceira: O Concello á ~sta do.s datos e repululdo.s· que 
submirustre a experiencia n"à aplicaCión Jas ' órde.nanzas 
promoyerá¡ ' éon carácter anual, as modificacións e/ou 
adaptacións q~e conveña introducir. 

. Cuarta: Estas ord~nanzas entrarán en vigor, de confor
midade co. disposto no.s artigo.s 65.2 e 70.2 da lei 7/1985 de 
·2 de Abril, Regulado.ra das Bases de Réxime Local, entra
rá en vigor o ~dí8: seguinte da súa publicación no ~Bolet!n 
Oficial da Provincia", permanecendo en vigor ata a sua ¡' 
modificación ou derogación expresa. ' 

~i 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA 

CAPITULO L l)lSPOSICIONS XE;RAlS 

ARTIGOl 

A presente ordeminzá: ten por obxecto: 

a} ~ regulación das actividades e .comportamentos di
rixidos á limpeza e utilización das vías e espacios 
p~blico~, terreos e. edificios públiços e"priya"dos co 

.. a1c;imce i¡ue·se:de.t<;~a n~ste texto. . 

. b) A recOllida de refugallo;' 'e residuos sÓlidos e o seu 
transporte ó vertedeiro nú¡.nícipaI, habilitada para 
a eliminación dos mesmos. 

ARTIGO 2 

:J,'erán Ii oonsideracic)n de.,efugallos e residuos splidos 
os producidos por activ~d8:des domiciliarias, de" iimpeza 
viâria urbaná, obras en edificios, · abandono de animais 
"mortos, moble~J ave~os~ ' os p"roducidos pola realizaci6n de 
oQra's ou o exercicio de actjvidades industriais,· comerCiais 
e de· serviciõs aSiniilables". . - . 

• ARTIG03 . 

No non r~gulado expr~amEmte' será de ·aplicac~6n espe:. 
cialmente .o disposto na Lei ·4211975,-de 19 de novembro, 
de recollida e tratamento dos refug~nos e residuos sólidos 
-urbanos, Real Decr~to Lexislativo 1163/1986, de 13 de xu
ño, pàlo~ que se modifiCa a: Lei anterior e demáis disposi
cións dê .aplicación . . 

; 
, ARTIG04 · 
i 
: 1. A limpeza da rede viaria e espacio~ públiCos e a reco-" 
i llida dos residuos realizaranse directamente polos servi-
~ ~ ~os ~up.icipais ou, no seu caso, a través 4as,empresas xes-
~ ~ ... : i " .. ~, : ..... , tór~.o1i pre~tadQ:rai3 ' do se,ryiciq éo .aI~nce e extensión que 
:¡ . e deterrclnen 'nesta ordená.ÍlZi{"e: no~ rtlàp.eç'tivos·côp.tratos 
~ que se concerten coas, empresa~. de acordo co contido da 

·obriga daqueles. . 

2. Os residuos pro<::edeJ:l~~ da limpeza a que .se refire o 
apartado anterior .çlepositaJ;anse e~ rec.~pientes normaliza
dos prohibindose o seu amoI'lwamento ou dep6sito Ó aire' I,i

obre ou utilizando outros recipientes ou medios non autori
zados. Os residuos s6' lidos asimilables a urbanos 
destinados ó aproveitame~io çpape.l e cartón,-vidrq et~) 
'despositaranse nos recipientes normalizados propios da 
recollida selectiva de cada tipo de residuos, prohibíndose 
nestes casos tanto o seu n~montoamento ou depósito 6 aire 
libre, ou u~ando 'outroE recipientes ou Jl:!.edlos non a:uto
rizados; como o'dep6sito doutros residuos,o.u materias dis
tintas nos rGcfpien~~ ·desti.I:lado~ 'a un tipo de residuos . . .-

1. Á limpe~a das rú'aS, 'espacios e terreos de domin'io 
particulái: cóITespi>ndetli 'ós propietario.s, ip.dividualmente 
ou a quen corresponda' en.' réxime de' copropiedade. 

2~ .As persoas p~opietarias .ou os qu~ habiten ou ocupe~ 
os inm9bles deberán ma,t;lter permanen1;em,ente limpos os' 
patios de luces, .4e cuaiteiróns ou outras zonas comúns, 
coruorn;te as sú~ nonuai) estatutarias. QU acordos adopta
dos nas ~untas 'OH. ''';'iSen;tbleas. 

ARTIGO 6 

l.!?,ohlôese tjg~ros~ênte: 
a) Botar ás vías e espado~ publicos ~alquerfl " t''-' de 

residuos, desperdicios, papeis e siinilflr~ debendo 
utilizar quen' desexe desprender.;:... , o de pequena 
entiqade as papeleiras insts'l ... ::i . 

b) Botar !¡lS beirarrúas " ~alzados desperdicÍos e en 
xeral calquer!"' , > :' ú.ta.llo, productos Hquidos, lixi-

, vias ou deterxentes, procedentes da limpeza dos lo~ , 
cais ou vivendas. . 

c) '. ·Manipular as pàpeleiras e todo tipo de coledores de 
resHiuos, arrastrándoos, arrincãndoos, rompéndoos 
QU incendiándoos e en xeral calquera acto tendente 
ó seu deterioro ou inutilización para ' o USO 'ó que es-; 
tán destinado's. 

d) Depositar nas papeleiras productos líquid~s e ou
tros resid,uos l?ólidos que non seJÇan papeis e asimi
lables a es '~e s ou peque~os obxectos inservibles 
dos .que desexe desprender~e o posuidos na rua. 

e) Depositar.outros residúos ou materias distintas nos 
re~:ipientes destinados ó deposito e recollida selecti-
va dun tipo de residuos. ' 

2 . . Sen- p~ex':Úzo e con independencia das sanci~ns que 
proçedan impoñerconfo~é ó es~ablecido nesta ordenanza, 
os danos que se causen 'nas papeleiras e cole:ctores de lixo 
serán apoa~os polos que o~' ocasionen. 

ARTIGO .7, 

. Queda prohibido realizar calquera operación que poida 
'lixaI as vías 'e espacios públicos e. de ((rema especial: ¡r"" ' 

-==-a)'- La~a'r, liinpar e repara vehlculos así com~ ~am~ 
ós mesmos o aceite ou outros líquidos. 

b) Manipular ou selecCionar os reboutallos QU residuos 
sólidos urbanos, producindo a súa dispersión, difi
cultando a recollida ou ~terando os s~us envases. 

c) Ten~er roupas nos ·ocos nas fachadas exteriores dos 
edificios que 'sexan visibles desde a vía p~blica, 

d) Regar as .plantas que se teñan no exterior dos edifi
cios producindo molesticts:'ós transeúntes pola caída 
deauga.' 

' ~) Ter .rita~t&::; cu outros r~cipientes ou elemeritõs. con 
risco de Caída á Vía pública. . 

ARTIGOS ,. ~ ." ""~'. 

1. Non se permite realizar acto's de propaganda ou cal
quera outro tipo 'de actos que Jeve consigo rep~rtir ou lan
zar carteis, folletOs ou follas soltas ou utilizando outros 
medios impresos, ensuciàn do os 'espacios públicos, sendo 
responsables ' da. i,nfracción as persoas físicas ou xuIidica! 
que promovan ou xestionen a publicidade e· no seu de(ectc 
e salvo proba en contra, aqueles en favor dos cal.es -~,iE 
a mesma. 

, 2. Quedará dil?pensada a propaganda electoral durantt 
os períodos legalmente hahilitado,s e aqueloutros con espe 
cial significa~ión política e xeral participación cidadá no: 
que sexa pertinente a re'alización de actos publicitarios dt 
acordo coas leis e disposicións municipc. i.$ que se adopten ¡ 
tales efectos.' . 

ARTIGO!!" ' 

ll. Os establecemf" ... s de .carácter pennanente ou d 
tempora,da situad~ ,;~ vias e espacios públicos están obr 

. gados a mant.. _;~nnanente~ente limp~ o espacio en qu 
desenvo~ - _ ~úa actividade e as súa proximidades, 

c :.. .mesma-obriga incumbe ós propietarios .de café 
es e estableCemeritos análogos ert canto á .superficie ¿ 

.1a ou espacio:libr~ público que se ocupe con mesas, cade 
ras e outros elementõs, así como á bcira~a correspOl 
dente á lozixítude da súa fachada. 

3. As persoas titulares de acti~dades polá,s súas cara 
terístÍcas poidan dar lugar a 'que oS':clientes ~c~5tum.en 
desprenderse de papeis, impresos, envases, env:oltonos 
similares, disporán de papeleiras ou recipientes co fin 
evitar que se depositen ou tiren á vía pública. 
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flGO 10 r 
1. Rematadas as operacións de carga e descarg~ de cal

-:quera vehículo. proéederase a limpa'r as beirarrúas e cal
, zadas que fosen luxadas durante a operación, retirando da 
. vía pública os residuos verquidos sen prexuíio de observar 

o cumprimento da normativa de seguridade vial. 

2, Están obrigados ó cumprimento do disposto neste 
precepto :05 donos dos vehículos, as persoas que realic~n as 
operacións e·subsi!lia,rj¡Unente oS/as titulares do·s estable
cementos olI ñncaS 'piLra ,as ,que se efectp.asen as opera· 
cions indicadas. . 

ARTIGO 11 

Nos cascos urbanos as persoas que leven .cans ou ou
tros :ánim.ais· polas vÍas e esp~cioB públicos, ade~~ de ~e
valos at~d05,' d.eben iriipedir que estes 'deposítén ~s. 1:iúa dé-' 
fecaci6ns ' en calquera',lugar qestinado' ó tránsito de: 
viandantes ~ levalos polas, beiras dos bordos ou lugares 
non transitados. .' . ' 

No; ci!Só de que ~s d~feéacións queden deP!lsitadas en 
, ,hr: :-p.rú~ ou Qutras zonas; destiD.adas" ó trápsitO pea~nal, 
,a JJso~ que leve o animal ·ten a obrigá da súa limpeza in
mediata, 

CAPITULO II. LIMPEZA DE TERREOS, 
. EDIFICIOS E OUTROS 

ÀRTIG012 

As/os propietarias/os de toda clase de solares, terreos e 
construccióri$' 'deberán mantelos ' en constante estado dé 
liIl?-pez8" sa,lubridade e ornato públioo, alêari.zando ·esta 

·obriga. á· totalidade· das edificació.ns ou ás ·distintRs· partes 
daS mesmas, especialmente áS Vislij}e~· desdé 'a vía pública. 
. O Concello, de oficio, ordenará a execución das obras nece
~saiiás para conservar aquelas condicións, con indicación 
:de' prazo' de ' realizaci6n que estará en razón. á magnitude 
,das mesII),aS. En' todo caso o incumprimento d~sta obríg.¡:¡ 
' determinará a incoación ~o corr~spondente expediente 

. <sancionador, con ¡rn'posición da multa que' proceda segun-
do a lexislación vixente e con advertenCia da súa execución 

· con carácter subsidiario polo propio Concello .e con cargo á 
'ot;~brigado. · -

ARTIGO 13 

Os propietàrios de ~ri:'eos' ou solares, que linden cos ví-. 
ais públicps, están obrigados á salubridade e limpeza das 
parcelas;. ~sp~cialmente das testeiras, durante os meser:: de 
·Maio a Outubro. . . . 

ARTIGO 14 

'Prohíbese .a realización' de fogu~ir~'~ pa;ã.- q~eirñ.ar res
trOXQS ou calquer tipó de materiais 0.0.5 núcleos urbanos ou 
rurms. Os lum~s que se realicen nas ·zonas de traballo 
agrícpIa' (campo .ou monte) conins .de limpeza, re8Iizaranse 
nas épocas estabIeçidas e previa concesión do" perni.j.so pola 
Çonsellçría de Agricultura, GaÍ1d~ría e Montei¡ . . 

ARTIGO 1.5 

"--;.1. C'l obxecto de e'vit13.1as alteracións medioambientais 
f!¡oi graves, qu~da prohibido: ' 

1. A extracción 9.e are.a de praias e dunas, 2. ' Desvío do 
· cauce de auga de 'ríos e regueiros, 3, 'A realización de des
monte que produzan prexuízos I).a flora, fauna e solo que 

· constituan unha formación vexetal ' a manter .e protexer. 
4, Tala ou caza de ~species protexidas, 
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ARTIGO 16 

Para evitalo impacto paisaxístico e medióãmbiental de 
zona de costas e praias, prohíbese expresamente as acam
padas libres en espacios públicos ou priv·ados non habilita· 
dos ó respecto, Tamén prohíbese a instalación de carava· 
nas móbiles durante un p.eríodo supérior ás 48 horas, . 

ARTIGO 17 

'~. Os madeireiros que realicen talas no monte, están abri· 
·' gados á.retiriida d~ m¡¡.íe¡;,a .non apro';eitable (co.rtizas, po· 
las,. :.) e a déixar os viais públicos en perfecto estado d~ 
limpeza. 'Prohíbese o ,almacenamento e descortizado de: 
trQncos no monte, . 

ARTIGO 18 

Os desgu~ce~ .de bateas e barcos realizaranse preferen
temente $s industrias adecuadas. No caso de ser inviable 
~ tranSporte;' soliciiaras~ '6 Concello '~ licencia para reali
zalo en teri'eo público entre os meses de Outubro ti AbriL 

. Estás labore~ realizarans'" ó longo <.le 15.dia previo. depo,'· 
tã du¡¡hi.fianza de 50.0pO.-ptas "quedando obrigados Ii 
deixalo éspaCiQ piíbliéoeri perfectO ~do de límpezà. 

ARTIOO 19 

1. Cando se realice a limpeza de escaparates, portas, 
marquesiñas, toldos e demáis elementos dos inmoJ;lles lin, 
dantes coas vías, públicas, adoptaI~e as debidas precau
d6ns pra non causar. molestias ós tr~eunteS nin luxar a 
vía publica e se nembargantes, e'sta fose luxada, os donos 
dos establece.mentos· ~stán 9brlgados' a sua limpeza reti
rando os residuos re~ultantes, 

. 2. As QU os 'propietariós e conducto~es de vehlculos que 
transporten terras, 'entullos~ materiais 'poirentos, ~ridos', 
formigón, cartóns, papeis o\l 'càlqtiera outra lhat"eria'simi-' 
lar haberán de tomar cantas medidas sexan precisas para 
cubriren tales materiais durante ·Q transporte ou evitaren 
que a Causa cia súa'natureza ou por efecto da velocidaqe do 
vehículo, ou do vento, caían sobre. a vía pública parte dos 
'mateiiais transpórtados.- e de produCirse a caída, teñen a 
obriga da recollida dos mesmos e a perfecta limpeza dos 
residuos e no seu caso o baldeo da'zona afectada, 

ARTlG020 

Os propietario~ ' ou titulare.s de inmobles ou establece
.mentos·; coidarán de manter ,limpa as paredes e fachadas 
de calquera' ~ipo de anuncio que . ·non sexan' os específicos 
dunha' profesión o.u actiVidade, sempre Que se dispoña de 
autorizacÍón para a súa.instalaciAn. 

ARTIGO 21 

Cando no inmoble fose obxecto de pintsdas ou· pegado 
. de carteiS~' Mo' propietario o,u persoa encargada..co.ffi..\.mjça

rao 6 servicio 'municipal" competente; que orq.eara a súa 
limpeza con cargo ·á persoa 9ue r~su1te responsable. 

ARTIGO 22 

Durante os pe'rlodos el~rais en que sexa pe~ihente !3. 

realización de actos de propaganda e publicidade Iinpresa, 
. o Concello adoptará esp~cios :é;specia1mÊH~te reservados pa
ra a súa utilización como soportes publicitarios. de confor
oúdade 'coa normativa específiCa aplic81.:itl. 

ARTIGO 23 

1. Prohíbese deJ;ln~iiar n'os Fecipi.entes. norma1izado~' 
destinados a resi.à.uos domicil,iarios os entullos procedentes 
de c'alque:râ clase de obras, actividades ou industrias, 
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2. Os entullos e terras procede ntes de movementos de 
terra, haberán de eliminarse polos in teresados con suxec
ción á preceptiva autorización municipal. 

ARTIGO 24 

1. Prolu"oese depos itar na vía pt1blica toda calse de en
tullos ou reboutallos procedentes -de obras na vía pública 
ou '8 construcción, refonna, reparación ou conservación d~ 
demolición,de edificacións ou de calquera ~ipo de obras re
alizadás no interior dos mesmos, sexa na" súa totalidade ou 
~fect~ algunha das súas partes. . ' . 

'2. 19uaimente, queda .prohibid~ almacenar na vía pú
blica, fóra dos límites do valado, protector das obras, mate
rial de construcció n, area, cemento, ladrillos e outros ma_o 
'teriais . . 

ARTIGO 25 
• 

Prohíbese depositar na vía pública e espacios públicos 
moble.s~ electrodomésticos, colch6ns, útiles' ou', outros ob
xectos inservibles; debend.o as v.ersoas que desexen des'
prender!ie 'dbs m~mos, de s;olicitalo. Ó·Servicio Múnicipal 
co.rresPo.ndeIite, qu.e. lle iQtlíc.aráIi ·o xeito d.e retjralo~ Ta
mén prohíbese .ii acumulación.en vertedeiros non autoriza-
dos polo Concello. . 

ARTIGO 26 

1. Proh.ibes~ o abandono de cadaveres de calquera am:' 
mal sobre toda· clase de terreo, vias ou espacios públicos. 
as ·como ~ sua inhw,n;t.ci6n en terreos' de propiedade públi-
~ .... -
ARTIGO 27 

Quen observe a presencia dun ani¡pal morto debe co
municar tà.l circunstancia. 6 ·Servicio Municipal corresp0I.l
dente~ a·fin de:· .p:-o·ceder.;¿·:¡;etir.ada do , m~sl!!o nas con.di- , 
ci6ns hixiénicas necesàrias para' tal opera.ción. 

ARTIGO 28 

Todo ' depósito ou vertedeiro de residuos .sólidos urba
nos que nan foran previamenté autorizado' se'ra declarado 
clandestino e irunediatam'enté' çlausurado, impedlndose a 
súa utilización e pódéndqs.e obrigar á/6 responsable ' á eli
minacion do depositadÇ> e no seu casQ realizalo o Concello a 
çaigo daquel/a, todo iso sen' prexuízo das sancións previs-
tas nesta .. 

CAPITULO IlI. REXiME DISCIPLINARIO 

AR'j'IG029. 

Calquera persoa fIsica ou xurídica 'poderá denunciar 
perante o Concello as IDrraccións ~ presente ordenanza e 
as disposicións espec.Íficas sobre a materia, tendo a obriga 
de formular_denuncia o persoal municipal adscrito ó servi

.cio.correspon"dEmte que 'ostentará a efectos desta ordenan- · 
. za a condición de Auxiliar da Policía Local. 

ARTIGO 30 

1. As resppnsabilidad.~s dei incumprimento das abri .. 
sinal~daS na presente ordenanza serán eSixibles no ¿o
J.os actos propios~ sen6n tamén·.·polos daquelas"· : .,oas de 
quen se deba responder .e ·polo proceder dOF '.lumais dos 
que fose propietario/a. 

2. Cando se trate de obrigas eol" _,as, limpeza de zo
nas cdt;núns e .en Casos análogos _ re:sponsabiiidade será 
atribuida á respectiva comu; .;dade de propietarios ou ha
bitantes do inmoble se r .1 están constituida e, ó efecto, as 
denuncias fonnuJ " dse contra a mesma QU, no seu caso, a 
persoa que ost . .... e a súa representación. 

N'.' ¡ ·ID _ . Vien"" 2 ngos to 

ARTIGO 31 

1. Constitúen infraccións administrativas os actos ou 
omisións que contraveñan o establecido nas normas conti
das nesta ordenanza. 

2. As infraccións clasificaranse en leves , graves e moi 
graves, segundo a tipificación que se fai das mesmas nos 
a~~intes. 

'ARTIGO 32 

.""1::" . âi; 'impoñer unha sanción . derivad~ dunha infrac
qión grave .o Ó10i grave 'deberá íncoarse o oportun9 expe
diente sa~cionador. que se seguitá. conforme 6' disposto na 
lexislaciónsobre Réxime Xurídic;:o das Administracións 
PUblicas e do Procedemento Administrativo Comun. 

2.· A sanción das (altas leves' imporase 'de acordo coa 
nonnativa iridicada no pará:grafo·.anterior e previa trami-

. tad6n dun procedemento sàncioÍlador abreviado no que, 
en todo caso, se. cumpra co trámite de audiencia 6 interesa
do. 

ARTIGO 33 

l Constitúen ÍIÚraccións leves: , . 
. ~ vulner.ación d~ ·pro!iil;>icjóns previstas nos anw ~ . 
,_.,- Q, 7, 8, 9 e 12. 

h) O incumprimento das disposicións en materia de lim-
peza, salubridade e omato de solares, testeiras, terre-

r os e edificacións. 
. e) Á ~campl;lda libre e a instalación de caravanas móbi

les. De non proceder a r:etiràda inmediata, a Policí~ 
Local procederá a súa incautación, non se devolvendo 
os bens incautados ata que se pague a sanción corres
pondente. . , 

d) Calquera outro inçumPIJrnento a preceptos desta .or
denanza: q~e non este calificada como infr~ccións gra-
ves ~ md~.gr.a:~~:. . 

2. Constitúen iiúraccións graves: . 
a) A reincidencia na comisión de tres faltas.leves no pe

ríodo··de un ano. 
b) Prender fogUeiras no nudeo urbano ou rural e no 

camPo.e monte sen licencia. 
e) Almacenamento de madeira no monte e o abandono 

de materiais non aproveitables nas talas. 
d) Incumprimento das nonnas sobre "depósito e retirada 

de entullos nas .ví~s públicas procede~tes de ob~r~ 
e) Non proceder a hmpeza qas defecac16ns ·de cai. u 

ontros animais nas vias públicas ou non adoptar as 
precaucións establecidas nesta ordenanza. 

f) Colocar carteis en lugares non permitidos. 
g) Abandono de mobles e av.eños na vía ou espacios pú. 

blicos, incump,wdo o disposto no artigo 25, 
h) . Abandan;,., de animais mortos ou a s.úa inhumación en 

teITe,. ... ., públicos. 
3. Cc. ",titUen infraccións moi graves: 
- ' A reincidencia na comisión de tres falta~ graves. 
b) A realización das alteración medioambientais graves 

con templadas no artigo 15. ' . 
c) Adicarse á .recollida, transporte, aproveitamento ou 

depá sito de residuos sen a debida autorización, ou li- / 
êimcia; , 

d> Non proporcionar iU..lormación ó Concello sobre a ori
xe, cantidadol3 e caracteristicas dos re~iduos que poi
dan proáucir trastornos nó transporte ou tratame~to, 
así como propOrcionar datos falsos ou impedir e obs
truir o labor inspecto nos supostos de residuos indus
triais. 

~ Verq~dos de lixos e residuos sólidos en lu!!:' c::s non; 
~ autonzados . . 
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Como contía das sancións fixanse as seguintes: 

/ a) Para as faltas le'ves: Apercibimento e multa ata 
15.000 .-pesetas . 

b) Para as faltas graves: Multa de 15.000.- a 25.000.-pe
setas 

. c) Para as falta.;' 'moi graves: Multas de 25.001. - " 
100.00 O:-p~setas. 

" ' o~t~=~~f~~~OS 
DOMJ;:STICO EN ESTACIÓNS DEPURADORAs OU 

. FOSAS SÉPTICAS. . . 

CAPiTULO 1. OBxECTIVQS E ÁMBITO DE APLICACIÓN 
ARmio I.QBXliCTNOS E, AMBITQ DE APl.JCACIáN. 

1. A presénte Ordenariza tén ,por obxecto establece; as 
·'disposiCiÓns .báSicas ile:~'sanas para que na depu'r~ción, 
vertido, <:o.ndliCcióri; tratamento e controf das augas: resi' 
duais 'no ámbito niral "sm .saneanien,to colec,tivo, esté.n .ga,-

· rantizadas ~n: tc,CJ;o"mom,úiiO ã .. s·aiide hwnàiul;" a protección 
.. ,. "¿edjo'-i¡mbiente~ : .. ,perservacio.n nos ·~rsos ·natUrais. 
{ "!l. Ó disposto na preséó.u; Ordenanz~é de apÚ~iÓn 

xeral en todo o tefritorjo niwúcipal respecto ás augas resi
' duais que S~ produzan no ámbito: rural sin r~de de colecto
res municipais. 

CAPITULO II. REGr,JLAC¡ÓN ESTACIÓNS DEPURA. 
DORAS OUFOSAS SÉPTICAS. 

ARTIGO 2. CEl{SODE SISTEMAS l)E DEPURACIÓN E 
VERTIDÇ} .. . . 

i~' Os servicio~rtécnicos .municipais elaborarán un Cen
so de Sistemas de depui~cj.6n ~ vertidp onde"rexistraránse 
os permisos concedidos, .data: d.a, çp.flc;esiÓu.d9 permiso, tipo 
de vertido <4oméstico, hotelero, cámping, etc), lOcalización 
do sis~ma d~ d~puraci6n e .v:ertido, titular dó permiso. 

. 2. Tomando cama base o. "mençionado Censo, así como 
os resultados das ·comptobl¡tcións efectuadas no sistema· de 
depura.ci6n, .OS servi~io5 'técnicos municipâi,s cuantificarán 

· periódicamente as diversas clases de ver:tidos, a fin de ac
tualizar!is aqtorizació.J;lS, ~í como tamén dispoñer as-ac
tuadóns preveq.tivas, reparadoras e/ou correCtoras que se
xan neces1\rias. 

C:Q¿TUW dl. AUToRIZACI6N DE SISTEMAS l}EDE-
. 'l'URACIÓN E VERXIDO . .' . 

ARTIGO 3. SOLICITUDE DE PERMISO E AUTORIZA· 
CIÓN DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN E VERTIDO 

Tódalas ' actividades do térinino municipOJ.,.::.uesquera 
que sexan ~ 'súas "car:acterístics, deben ter resolto o .SÍste-

· ma de' vertidos das súas augas residuais de mod" tal que 
evite il coritantiriación do' medio. Tódalas actjvidades que 
deban verter. s' súas augas residuais en :<;istemas indivi-

. - d\iais de depuración ~olicitaránaa COl1wración 'Municipa:J 
o correspondente pe.ii:niso de instaiaei6n e UsO;" todo elp se
gún il " Norma tecnolóxica 'da "edificación; instalación "de 
$slubridade; depuración e . vertido." En .adiante 
"NTE.I$D/1974"; según o diSposto no pecreto 3585/1972; 
ou sis~mas ~om~~og:ad.o~. 

,,: . 

"i., Os verti4o~ s6:~~rán ~uto~ados can,do seian asimi
lables ós de natureza urbana. 

2. O resto. dos, vertidos que se ·encontren comprendidos 
nalgún dos supostOs seguintes pr~sentarán uri proxecto al
ternativo 'de medidas preventivas e corredoras, con carác
ter previo á autorizacióq: . 

Os. que suponan algún tipo de risco para o funciona
ment!J da fosa séptica, instalación depuradora, xa 
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sexa polas características corrosivas, pola concen
tración de materiais sólidos viscosos, pola natureza 
inflamable: 
Os que por si mesmos ou en combinación con outros 
vertidos, incidan signi.ficativamente na eficaéia do 
funcionamento da fosa sépt~ca instalación depura
dora . 
Os que contenan contaminantes tóxicos çle tal e~ti
dade e cantidade, que supop.~n unha ·ameaza para 
a caligade da&',augas receptora~ do vertido. 

3. Todo elo "entEmder"áse sen preXuízo das autOrizacións 
" ou licenc~as que concederan outros" organismos competen
tes na D.lat~ci.a; conforme ó prescri~o na Lei de Augas; " ~e- " 
glamento ·dp Dominio P.úblico Hidráulico e ReglamentO de 
Actividade~ Molestas, Insall!b'res, Nocivas e:Perigosas. 

ARTIGO 5: 'TRAMITACION 

'. Ar PEPURA:CIONS: P~ra :CaÓl.pin¡:s, hoteis ou viven. 
das famili¡lres de máis de: 20 ·usuarios. . . 

, 1. Para .tramitar o.permiso de instalacióIl dun sistema 
individl!al de depuración e vertido deberáitse adxuntar á 
correspopde:q.te" solici"tude os seguintes .~umentos: 

a) Filiación . 
"Nome e Enderezo do titular da vivenda, establece-
meto ou actividàde. " . 

b) Vertido. 
Descripción do tipo de vertido, en función da activi
dade desentolada, previC? "a calque~ tratamento. 

6) Tratamento previo ó vertido. - Descripción dos sis-
temas de 'tratamento adoptados. . 

di Mémoria 
Descripción do sistema elerido de dep"uración e ver- \ 
tido, segun NTE-ISD/1974. 

e) Planos 
Plano de situación da parcela" onde se desenrola a 
actividacle. . 

Plano de situación do sistema d.e " depuración e ver
tido dentro da parcela, os retirps" inlnimos das Esta
ciÓns Depuradoras serán de 3 rn a lindeiros e 25 rn 
a puntos de captación de augas potableS. 
Planos da ,rede interior de re<:olFda e instalación de 
prétratamento. 
Planos detallados dos sistemas de depuración e ver
tido, según o prescrito na NTE-ISD/1974. 

O Mantemento. 
- DesçnPción do programa de' mantemento según N 

TEISD/1974. 
"2. DitQ permiso non se entende concedido ata tanto" o 

solicitante obteña expresa áutorización. 
3. Calesquera modificaci6q. do~ termos refer~dos esíxira 

solicÍtar novamente o permiso: A UúracCÍón ás presctip-" 
cións deste Título e/ou falta de pago das tásas de .depura" 
cióIi e vertido das augas residuais poderán determinar a 
revocación do "permi so . ." " 

B) Vivendas unifamiliares (ata 20. usuarios.máximo) 
1. A. d~ilt~ración de augaS resid~ domesticas de v:ive~

das unifamiliares realizaranse mediante fpsas ~epticas, 
quedando ·absolutamente.prohibido.o siniple ¡>Oza negro. 

2. A fosa septica disporá de dous ooil1partimentos~ como 
minimo, constiuiráse enterrada ~ con 'pared~s imp~rmea
bles. As súas dimEmsiórts e características constructivas 
asegurarán" a ' descomposición an aerobia dos sólidos orgá-
nicas.' . 

3. As augas saíntes da fos a séptica estarán totalmente 
des provistas de sólidos ou lodos. A materia orgánica que 

t" , , , 
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poida con ter ,es tará disolta Q U en suspensión coloidal. Os 
lodos. serán retidos na fosa, a fin ~a súa extracción periódi
ca para a peza. 

4. As augas saln,tes da' fosa séptica sumiránse no inte
rior qa propiedade, nunha zona de absorció~ que complete 
o proceso coa depuración aerobia , que podera ser un' pozo 
filtrante, nese terr,eo permeable, ou outro sistema, como 
zanxas filtr~ntes •. ~ltro bioló xico, etc, todo elo según a 
NTE'ISD/1974. 

. 5. A distancia mínima da fosa s~ptica.ou :do ,.gozo fil· 
trauteós lindeiros e testeiros da propilldade ~era de tres 
metros. . 

6. A sep.aración mínima entre fQsas séptica ou pozo fil
trante e ca lquera' punto de captación, de auga na propia 
finca QU nas pr6x.i.ma~~~ . 

7. ·Poderán · titiliz~'1~pt'i¿g~;;¡;;~~' de absor
ción pref~bri:ca4os que 4ispoñán çlas ' cQrresp<?~~ntes ~o- ' 
mologac~6ns QU certificados de 'cumprimento"das condi-
cións establecidas'Ila NTEISD/1974 . . . 

8. t{~s , PTo.xe.cto,:;;, pQT ~onstrucciÓ~ por vivendB;s 'un if~
miliare$ .deberán indi<¿iI'Se que a s fosas sépticas proxecta· 
das cum.p~n: aS cóndiciói1's ~nterio¡'es. ' ' 

ARTIGO 6. OBRlOATORIEDADE 

T6dalas augas residllàis domésticas (Vivenda, hoteis, 
camping,) pro4lJ.cid,as no ámbito rural sin colectores muni
cipais deberán ' contar con estacións deptirac;loras cuio sis
tema de ~ep~acióp. e vertido, máis ápropiàdo e:lixiráse en 
función. do prescrito na.'NTE.ISDI1974. 

ARTIGO 7. ·ORGANISMO COMPETENTE 

,O Concello ~utorizar,á o uso da e~tación depurador'a, ' 
'con suxección' 6s térmos, limites e condici6ils que se in~
"quen na"NTE1SD/1974. 

. ARTIGO 8. DENEGACI6NDEAUTORIZACIONS 

Sen permiso de vertido o Concello non autOrizará: 
al A apert~a, ampliación ou reparación dunha insta· 

lación d~méstica, hotelera, camping, e,1;(; si previa
, mente· rion se aptobaran. instalado e. no 'seu, caso, 
comprobado polos servicios técnicos municipais, a 
eficacia e· o· correcto funcionamento dos tratamentos 
previos o vertido e da propia instalaci6n. 

b) A. utilización de augas p~ocedentes de: cauces públi
cos ou d,a rede coa única finalidade 4e diluir as au
,gas residuais_o ._. _ _ . _ - - --- - -,-

ARTIGO 9. TASA DE SANEAMENTO 

Osti~ar~s de vertidos de augas resjduais satisfarán a 
tasa de, sab.e~ento, de confonnidade no ,seu caso co 'esta
b¡~ido na ordenanZa fiscal correspondente. 

CAPITULO Iv. LIMITAC¡ONS OS VERTIDOS 

ARTIGO 10. VERTIDO PiWHlBIDOS 

Queda prohibido ·verterõ-directamente ou a travéS dos 
sistemas de, depuracion, cando estos s'!!fft. insuficientes , .'f 
subsolo calesquera dos segu~tes productos; cuia COlT" !)i
ción quíniica ou contaminación bacterioloxica pr. ' '- ' !.L .im
purificar. a.s augas, producindo .dano na: saúde f.t }Jlca, 'nos 
aproveitamentos acuíferos e nos recursos c ~.I:al, 'e se' re
allce mediante evacuación, inxección o',: : . ~ositó, ' 

, - Materias sólidas QU viscosar ... d cimtidades , ou ta.:. 
mañas tã.Ies que', por si SQ .-, ~. ou por interracción con 
outras, póidan produ.ç-'· j hstruccións ou sedimentos 

,dos sistemas de dr _ ... raci6n ou dificultade o mante
mento dos mesn, .. J$_ 

Sólidos, it· i ..... idos· QU gases combustibles, inflama
cións I}u. explosivos. 

Lldos, líquidos QU gases irritantes, corrosivos ou 
tó xicos e ' perigosos. 

Aceites e grasas flotantes " 
R~siduos industr iais QU comerciais que, pola sú ... 
con centración QU natureza, poiqan ser considera. 
dos tóxicos ou 'perigosos, según a normativa vixen
te. 

Deterxentes no biode'gradables ou calesquera que 
tefi~n efectos no~i vos sobre o medio e a saúde. ' 

. En calquera caso atender.áse ó prescrito pola Lei de 
Augas, Reglamento 'do Oominio Publico Hidraulico 
e Reglamento de Acçivid" des Molestas, Insalubres, 
NóCivas·e'Perigo.sas; e disp'o~ici6ns de deseIiro~o, 

CAPI1'ULÓ V.'MANTEMENTO 

ARTIGO 11. MANTEMENTO 

As estacións depura40:cas ' de augas residuais deberá 
contat, n~ce_~,ariamentej ~un pz:ograma de l,ltilización, 
mantemento e conservación; todo e lo sefiún na NTE
ISD/1974. 

CAPITULO VI. INSPECclON 

ARTIGO "12. DISPOSICIONS XERAIS 

: 1.,0.8. seivicios correspo';dentes do Concello realizarán . 
peri6 dica;mente a inspección, e ~laricia das e~tación~ \. 
purador~ de' augas residuais. CO obxecto de comprobW ' o 
cumpiimento do disposto na presente Ordenanz~. 

2, Por iniciativa do Concello, cando o considere oportu
nQ, ou a '.p.etición dos interesados poderán realizarse ins
peccións "e/ou controis de ditas inStalaci6ns. 

ARTIGO 13. OBXECTO DA INSPECClON 

A inspección e Control a que se r~fire o presente artigQ 
consistirá. ~ o~ parcialmente en: ' 

- Revisión das instalacións_ 

Comprobac~ón -dos da~~ da autorización, 
Comprobación do mantemento da instalación. 
I,.ev~tamento da acta. da' inspección,' 

C~quer~ outro extremo relevante do vertido du da 
instalación inspeccion~da. 

ARTIGO 14. ACCESO AS INSTALACIONS 
" 

Deberá facilitars~ " acceso dos inspectores ás distintas 
instalacións, a ijn de que poidan proceder con maior efica- : 
cia nas tarefas de control e vixiancia. Deben póñersii-úa 
disPosición:tódolos 'datos, análises e iiúorm~ci6n e , al 
que éstos sôliciten, evitando 'entorpecer e obstacub r a 
inspe~ción_ 

ARTIGO 15. ACREDlTACION 

1. Os ÍD.3pectores deberán acreditar a súa identifica,ción 
mediSD.1B docurnen.tación. expedida polo Goncello . . 

... !:. Non'será necesaria a notificación previa das visitas, 
" ;>;;~P!"e gu~ :;;e J~f~ç~q~{l _p.~..tr,o _do horario norm~ de fun
cionamento da actividade, debendo f~cilitarse o acceso ás 
instalacións no momento en que aquelas se produzan, 

ARTIGO 16. ACTA 

O u;.¡'eetor levautará :unha Acta da inspección realiza· 
tda polo Concello, coE,; datos de identificación do :usuario, 
operaciÓns ,e controis realizad:os, resultados das comprob~
ci6ns, 'é c8lquer" outro feito que se considere oportuno fa
c~r constar por ambas parte~. Este Acta a~inarase ,polo 
inspector' e o usuario, entregándoselle ,ef éste un ha copia 
da·mesma. 

ARTIGO 17. LIBRO DE REXlSTRO 
, As copias das actas deberán ser reeD,1 ..iêiS nuq arquive 

e estar a disposición da autoridadE' ~ :.,npetente cando esta 
as requira, 
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. ARTIGO 18, INFORME DE MANTEMENTO 

O Concello poderá e.sixir periódicamente 'un informe de 
matJ.~meri to"que deb~rá i{lc~uir oS '"requerimentos prescri-
tos na NTE·ISD/1974 sobre este particular, " 

, " 

CAPITULO Vil. REXIME DISCIPLlNÀRIO 

ARTIGO 19.NQRMASXIi:fWS 

. A:s estació.p.s depU:iadár~ q~e non cumplan calqu.era 
das limitacións ou 'jlI'ohio\cjÕns que' se especifican,napr;'-

, sente Orden. anza, daráriltigaràq'tie: ciCop,i:ello adópteal· 
gunhá: ou, algimhas das ~guintes medid!iS; " , , 

Pr~hibic¡ón tota¡"de "eÍ'tidócandci, existindo :o in ' 
cuirtpiimento, és~ ·non poida ser correndc).nas, ins:-
tàIaci6~& "do usuarj.o; , 
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Non adoptar as medidas preventivas, correctoras 
e/ou reparadoras que sexan necesarias, 

3, Infraccións Moi Graves: 
- A reinc.idericia en faltas graves, 

Realizar ,OÚ r:einci.dir na.em.isión ,de vertidos pr.ohi· 
bidos. 
Efec~~ar ~ertidqs' a ríos ou regueir~; de áuga . 

,ARTIGO 23. SANCIONS 

, i.Lev~:, . " " , ' 
~ Multado ata 10,OOO.-ptas. 

, 2, Gr~v~: ' ',,' 

Mcl.ta de mooo.- a 25~OOO.-pta'-: 

E~~e,~ciao,usú¡lrio' dá:, aqopcióri ¿eni.e~d~spr~. , 
y~ij.tivas';/(:à'rreçtoiã.s \:VÓti" teparâdota~ ''i:i~Qe~ri~~ 
en.orde 4- J:t1o~c8:ç;ió~:"no proCeso q~e o oz1x:ina; 

~etiiada: da autóri"zación por un período de doce 
. in~s_ 

' S)lsi>en~ión total, ou 'parcial da actividade por un 
. perí.odG no-superior os dous anos": " " . 

-.-;" .Esuiencia . ó . tesp'o~sable. <Je. éfeCtuar., provocar' ou 
permitir. a ,descàrgá, do'j>ago: de tódolo'$' gast!>s e 
cu:stos .adicioirais\para ·r.epafar, 6 .IIl:al eaUs'ado ' cOmO" 
conse.:uenci" de.djto 'vertido; • 
lmpo~iCi6n' de sánció"ns, segUn ~e -espe'cificà n~sie' cj 
rden3.{lia; 

Revocación, -cando proceda,. da' auto.rización da In 
stalación. 

ARTiGO 20, DlÚvUNCrAs 

. - Ante a graVidade" dúnha infraCció~ ou no caso,de ser 
ésta reit.erativá o' "Concello po~erá cUrsu .a' cOrrespônden~ 
den~cia ós o~ganis"~os · -competentes-. a efectos das'·san-·. 
cións que~~spondaíl. ' " ' " 

-ARTIÇiO 21,. SUSPENSION 

OS facultativos 'do se~cio técnico mu.nicipal . e~c8.~gado 
,da in ~pec~6n' e contl"ol poderán '$uspend:er provisional
mente, e a título ·cautelar, a execuci6n de 'ohras' ou instala
ci6ns ri!laciona'das ca vértido~ ' así' como, "impedir, tamén 
provisionalmente, ó uso indebido "da inst8Iâción,. a -cuia fin 
deberá cUl'S'lI'Se ó intereSado orde indiVidualizadá; por es~ 
crita e ra~'ca4~ P?lo'organo municipal, ~II).p;c.tên~, 

ALRTiGO 22. TIPIFlCACION DE INFRACCIONS ' 

As infrac!=i6ns ~asifiCanse en ley;es, 'graves e moi · gra-
·,:es, confonne se determina a conti~uación: 

L InfraCción leve: 

-. ~on facilitar ó.s inspectores municipaie; o acceso as 
, ~t:ilacións ou a jnformación solicitada ¡>Olas, mes
mos: ' , . . . ' . . 

,- Ento,;.p"",<, ou obstaculizar de algún modo a taren; 
, de i1'.:;recci6n; de niodóque ésta 'quede incompleta. : 

p, Ii"1f~&C:':ión Grave: 
A reincidenC¡aén faiu:..s I~y~. ' 

'" • J • • 

O¡nitir na, i¡¡forma,ciiln soÍicitada' polo ConceUo' aS 
ca.raéterísticas · da !ie~carg¡¡l de .vertido, campi"os "no 
proc~o que afeb~n a mesm'a, loCalización precisa,·. 

,dataS de vertido,",e 'demáis" citcunpt¡incias que ,o or-
ganismo Competente"estime de interése," _ . 

NOD: .co~~· CO~~ '1nStáIació~ e ~qUipo ~~cesario pa
ra:a,p.:ráctica dos controis requeriijos, e/ou inan,telas 
en condicións inadecuadas. " . 

E~ectuar vertidos que esixen tratamento previo', ~iD. 
fá.~rés~, · . . ' . . ' 

Realizar, vertidos afectados por limitaci6n~ ;;in res-
pectar ésta!?_· .-

Non co~tar co perir}iso municip~"l àa insta~ación. 

3. Mói {}rave'; , 

- ' Muifi·dei25.000." a lOO.OOO,-ptas: 

-:' RAifuad¡i da aurorizacióri'por \lÍ1'período, de dezaoito 
. meses: ' 

Peche do ,estableoemento, ~ctividade ou iiistalacion, 
suspen~i6n da actividade tptal 'ou parcial. por' un pe· 
riodo .. non superior ós tres anos, 

Clausura definitiva, total ou 'parcial do establece-
mente), actividade ou insWa~on" . 

ARTIGO 24. TRIBUNAIS DE XUSTIZA,. ' 

Aapllcitción dAs sanciÓns establecidas ries~ Ordenan
zoa 'non exc1lle; nos Casos de desobe'diencia ou: resiStencia á 
autor¡dad~ m~Cipal, as." responsabilidades penais que 
puidei&n derivarse. . .. .' . . 

ORDENANZA-MUNICIPAL REGULADORA DOS U· 
. MI'l'ES DÉ RUIDOS E VIBRACIÓNS 

TITULO I. DISPOSICIONS XERAIS 

ARTIGO 1 

. A preSente Ordenanza regula as actuacións do Conce
llo e as obrigacióqs dos seus habitantes, · c;lentro do termo 
munidpal de Bueu, orientadas a evita-las perturbacións 
"que -se poidan ~ionar .po.r producción de ruídos ou vibra
ci6n~ .9.,:e cã.use~ molestias ou resul~Em perigosos, 

NlTIGOI2 
. Q~e~an som~ti~as ás . su~s prescripcións, de obrigata· 

ria observancia dentrO do termll-lO mupicipal, tódalas ins
"talaci6ns; aparatos, actiYidades e com:porlaine!lt~:is que 

_". V'~oduz.an ruídQ.$ ou. vibracións. que ocasionen molestias 
e/ou p~rigosidade o ve~ndario_ . 

ARTIGO 3 
Corre~'~ondera a Alcaldía, (j,G., no se1:l C:B-S0¡ a Comisión 

• ~e GQQenlO o'u (, Pleno da C0rporacióo'"esix;ir, de 'oficio, ou 
a · ip.!3ta~ia ~e parte, 8. e.uopción dás tnedifJ.a:s correctpras 
necesB.rlas,·· sinal9I·.iimitaci6ns, ôrdear' .caritaS IDs'peccións 
'sexan: p¡:~cis~,;:;, establecer instru.m~ntos perm.an~nte~ de 

. .co.ritrol de r;Qn nas activida"des 'stixeiW a esta. Ol;denan"z8 e 
aplica:":"' &..s s~nCi6ns' correspondentes, D,O càeo de inc':lmprir. 
S~ o ordeado_ . 

ARTIGO 4 

As' ~ormas da presente Orden~~za son de obrigato,rió e 
direc~ cumprimento, sen necesidade dun previo acto ou 
requerimento de suxección individual, para toda activida-
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de que se encontre en funcionamento, exercicio QU uso, e 
~omporte a producción de ruídos e/ou vibracións molestos 
0 1;1 perigosos. 

'Cómo N ormas Complementarias, a esta :Ordenanza 
Municipal, teremos en conta a NBE-CA-88, as vi~entes 
ÑOnIl:as Subsidiari~s Municipais, e calquera putra 'norma
tiva 'de ámbito supramunicipal que afecte o obxecto desta 
.Ordenanza, sempre e cando as esixencias superen as desta 
Ordenanza. . 

,'As ' eXpresa-das zibrmas serán ori:rlnar,iamente esixibles 
a traves"dos cortespondemtes sistemas de lice¡tc~as oU: au
torizacións municípais para toda el,ase ·de construccións, 
obras na vIa publica, ou instalación's industriais, comer
ciàis e:de servicios, asCeeroo pina a ~~ ap1pliacion, 'refor-

~ .. , ma e deinolicio~;, que se proxecten l executen ou realicen a 
• partir d~ vixer;:cia .desta Ordenanza. . 

• 
TITULO n. NIVEIS DE PERTUlU\ACIÓNS POR 

RiJiDOS E VIBRACiÓNS 

ARTIGO/; · 

A intervenci6n·:íiiunicipal 'tendera'a consegwr. respec
ta as pertf,lrbaci6ns por rU.ldoE! e vibracfóns evitables,' que 

. non excedan 40s .límites que se indican, e ·05 que se fai re-
ferencia neste ·título. . . 

Os· ~dos m:edirans.e e expresara~~~ e.n "decibelios, na 
escala de dE.(A), . . . 

Utilizar~á~ como ·equipo d.e medida" d~ sonómetro, con 
·rede:de ·ponderaçión "'An. e resposta rap~da que cumpra as 
Normas UNK 213121l974, ·Sonómetros de Precision~ o~ 
"UN~':' "P~es(:ppci6il Relativ:as 65 Sonó ~etros". · Poden 
usa~se outros .equipos ·de medida _que.incluan, por-·exem-

. il .pto·¡ reristre.do~e-ni~e~;~clf: .. ~i!l~_·.i}1aSnética ou ~quiva-. 
lent~, sempre que as suas caracteristicas sexan compati
bles eoas ~os soIi6 metros .especificados ar).teriormente. . . . 

A valoración dos niveis de ruido rexirase polas se:' 
guintes Norm~: 

~rimeira.- A ~ediçión levarase· a cabo na 'situación 
onde as molestias sexan ·máis acusadas. 

Segun!ia.- A medjci6n levarase a cabo nas seguintes 
condició~s : . 

a) As .medidas nQ exterior, realizaranse entre 1,2' e . 
1,5 mts . . sobre. o chan e, se éposibl~, polo menos a 
3,5 mts. das paredes, edificio's ou calquera superfi
cie· ·reflectante. Cando ·asa circUilstanc;ias Q requi
ran; poderán.facerse as. medidas a maiores alturas 
0':1 menor d.iStancia .das paredes, sempre que elo· se 
especifique e se teña en Cl;at-a na valoración. . 

b) ···As medi~s·· ~o interlc,;". r~alizaranse ~o}o · menos a 
un metro ·de dist.fi ·.cia das. paredes, entre 1,2 e 1,5 
mts. sobr~ o . ~ .d.fi e aproximadament.e a 1,5 m~s . 
d,:s.fie~t"' .. . . . .. . 

Para rf;',.' ... :tr ·o ef~c~o das perturbacións, :debidas ás 
ondas !=.' . • ':':loDarlas .. efectuaranse, carido ·menos tres lec
tiIr" . ..J nivel. s.onor.o en posiCións que esten a unh3. dÍs-

.. . \ • I. :"iá de .:0,5 rp.etros ~â. _PQ.sición ini~aJ." A I?edi"a aritiné-
('J. . \,lca ·das lecturas deternunará o valor da m.p.:.1lda. 

\.., / \~. Terceira.' F;n previsión dos posih:es erros de medición 
~~ . cando esta requira urilia:.especial precisión, ou se así o so-

'- licitase o ·interesado, adoptaranse as seguintes' ·precau-
cións: . 

a) Contra o ef~ctó da pantalla: ·O observador situara
se no plano normal 6 eixe do miCrófono e o máis 
separado posible do mesrno, que sexa compatiblf' 
coa lectura da ·escala se.n erro de paraleíaxe. 

, 
b) Contra a distorsión direccional: Situado no.' e~:t..i. 

ción o apa~ato, x i ~arase no interior do ángulo 50li. 

do determinado por unha constante e f ¡xarase na 
posición de xeito que . a lectura sexa equidistante 
dos valores externos así obtidos .. 

c) Contra o efecto do vehto: Cando se estime que a velo. 
'cidade do vento resulte superior a 0,8 m/seg., empra· 
za·rase ,unha pantalla conta o vento. Para velocida· 
eles superíores a 1,7 m/seg., oesistirase da medición, 
salvo que se eIl!-preguen aparatos especiais. . 

ARTIGO 6 
No ·medio ambiente e.xterior, con excepción dos ruídos 

procedentes do triúico, que se regulan no· Título IV, non 
se ·poderá producir ningún ruído que sobrepase 05 niveis 

. que sc: indican a contínuac;i6n: 

ZONAS 

Sanitaria 

Escolares 
Vivendas-Ofíci.n{l.S {Solo' urbano} 

Vivendas rúrais 

Acea industrial, apta para Ll:rbanizar 

HORAS 

8-21 

dB(A) 

45 
21-8 35 

F ·- ;--"· . 8·22 ~.J;¡L . 

22-8 Só . 

8-22 • 65 · 

22-8 55. 

8·22 100 

22-8 55 

A13 diferentes zonas estarán limitadas polas áreas indi· 
cadas nos Planos de Zoruficaci6n e usos da Normativa Ur· 
. banística MunicipaL 

En tódalas zonas a transmisión fónica a'patios de luces 
e e.sp!lcios similares Teducirase en.5 dB(A) . 

.~r raz.6n da o.rganiiación ~e ac~s con especi,al proxec· 
ción ·oficial,. cultural, r~lixiosa ou de natureza análoga, o 
"Concello· podera adppta-las medid,as nec-esari~s pata redu
cir, con Carácter t.emporal, en detern1inadas vías ou secto
res ·do casço urbaao. QS niveis sinalados nos paríJgrafos 
precedentes. . 

Nos .días festivos non'se sobrepaSarán os niveis de rui· 
. dos indi~dos . para c~da zona ~n hor~s ~~cturna·s .~_~~~ 
Pã!'a#AueJas,lnsl!}~~~I:&~~I.?~ls",~w",~'1lb ~. 
~liilrir~~·",ti~iá\.tll~~~--d'"a . . 

Can.do se mida o·nivel de ruído constante nun I re-
presen tativo, ~n ausencia doutros ruídos parasitos, os va· 
.lores· obtidos ·serán susceptibles de corrécción, en base ás 
Características do niído, da forma seguinte: 

. a) Se se presenta u·nha nota d.istinguible definida 
(asubíos, siseos, Zumbidos etc) engadir5 dB(A). 

b) Se houbese irregularidades sigriificativas impulsi. 
v~s (golpes metálicos, etc) engadir 5 dB(A). 

c) S~ . ~ ruído e inte~tente, aplicaraSe unha ~ .cc· 
ción posterior dependendo ·do tempo qnF _,'e, ex· 
presado como unha porcentaxe do fI ' ..fdo que se 
considere. . 

. Os niveis ·de ruído corrixidos r · rJolo ·tanto·;a suma 
dos'n iv~is me'dios e as correctir: ,1ençionadas. 

Se os niveis de ruído· ': :aXidos, medidos no lugar da 
emisión, sobrepasan e:n '!" .:11:HA>, o ct:iterio' coirixido, adop· 
tado para a zona:, ·dli! ..f.e considerar .que o IJ,1edio ambie.nt.e 
a~pase perturt-

ARTIG{l :. 

··.·.0 ambie.rtte exterior· dos recintos prohíbese:· 
a) A producción e transmisión de ruídos que sobrepa

:ien os límites que se sin<:t lan no Título III. 
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bl ~A transmisión ó .exterior de ruídos que rebasen os 
establecidos no artigo prece~ente . 

ARTIGOS 

. Prohíbese a transmisión de vibracións superiores ós 
umbrais percepción da vibración, En calquera caso, os va
lores {Il.axiinos tolerabl~s dé yibracións , serán os segUintes: 

• Na .zona .de máxima prorlmidade o elemento xene
rador de vibracións, 30 pais:, 

:4< • No:líniite do: i~into. no ~:Ue se. atOpe ~bicàqo o xene-
rador de vibraCións,' 17' pais ' ". , 

* Fóra daqueles locais, ~o interior dos loCais afecta-o 
dos e ,na via pública, 5 paIS.' ' 

(valor. 1 piils-% 10 log., 3200 A2 N3), sendo "N' a am-
-plituÃé en céntímettos~' e "W. a'frec~encia eb. Herl~ios. . 

r' " ~om: ~ONS'l'RV~CIÓNS. OBRAs N~:vlAs 
PÚBLICAS,ES'l'NlLECEMENTOS; INDUSTRIAS, 

o'" ,, ' , , .- COl\ffiRCIAJS E DE SERVICio ,': ',: ' 

ARTI(;09 ' .-. " ' 

i , i.. efectó dos liinites fiX,;dos ~o ' artigo' ós.',ilre prolkcclisn ' 
dô ambiente .exterior, terá~e en conta as 'seguintes pres
cripcións: 

Primeira,- En tódalas edificacións. a solución -construti
va ~os cerramen,tos exteriores .(dotados QU non de illamen
.to a~ústico) proporcionará ~'atenuación global infilima 
para o~ ruídos aére05de ?OdB(Ál, no intervalo,de frecuen
das a>mprendidas en~ 100 e ' 3150 Rz; a excepción ' da cu-
,berta que ,poderá 'ser de 4.5 dB(N. " 

BObETIPI QfICIA I DE PONTEVEDRA D . 

ARTIGO 10 

Con relación os límites fixados no artigo 7° sobre pro
tección'de ambiente interior dos recintos, observaranse as 
seguintes flarÍnas: 

~ Pri~eira.- En tódalas edificaciÓns, os cerramentos ex
teriore~ ax{¡staranse ó disposto mi prescripción primeira 
do artigo anterior; non obstante, nos casos en "que a edifi~ 
cación se.fose a .realizar.nun sector afectado polos ruídos, 
tales. ~omo ós procedentes de estación~ de aU,tobuses OQ. si
milaresj ' ó 'illãri:téntO: acústico esbçido poderá aumentar se 
se considera·iinprescrndible para atenua-los efectos.de ún: 

· portantes agtesi6ns acústicas, chegando, ' en casos extre
m~, a prohib~~ ~~etermip.ados USO~ do chan. 

Segú.n:d~: ~ En vive~das adxacentes, a soluciqn ·cons
tn,u:tiva dos .tabiques, .. muros de Sépat~~ón e foqados (es:. 
ter{ dotados. Ç>u, non de illamento acústico), proporcionarán 

· tiriha atenqación global. mínima p'ara os ruídôs,. aéreos 'e de 
, impacto, de 45 dB(A), O nival de ruído de impacto norma-
· .1iZado LN no espacio . subxacente á,s. viY~Qdas pon será su-

Perlor a 80.dB(4).,, ' , 

· . T~rçeir~;.; ··.ÑQS '~~_~s D?S. q~~ ~~~~. 0vendas e 
outros usos autorizados polas 'Ordenanzas Municipais, non 
se permitirá a instalación, funcion:ameri~ ou uso de nin· 
guriha máqtúna, aparato ou manipulaCión cun nivel sono-

" ro ,que excede de 80 ~ , . 
">til'l9'jft\"'e=:a'l:V!'1!, .. ~m1. . t.... • 

Cuartã.- ProbJ""beSe a emisión fónica nos establecemen-
· tos ubica:dós en edificios de vivendas cando o nivel sonoro. 
· tz:ansmitido Oep) a aquelas, eXceda, de 30 dB(A) durante a 
noite {de 22 Ii 8 horas, ,e 40 dB(A) duranl.e o dia (de 8 a 22 

I ' 

t 
En caiquera -caso esixirase o cumpriinento do disPosto . 

oras. . s"mveis SQnoros atados para o día reduciz:anse eñ' 
10... (A), e en" 5 para a noite, nos supOstos de que a trans· 
misi6n 'sexa:reéibidá por estabÍecemen,tos sa,nitarios e de 
repo~o, bi~liQ~, mus~os 'e sa.~s de concertos. ' 

I 

I 
! 
i 

I 
I 

na vixéri te NBE-A-88. " ' ,. 

SegUnda .• Os elem~n~s consmlctivo.s ~. de Ínsõp.oriza
ción 'e os reciptos ~n' que aloxen actividades .e instalacións, 
industriais. comerCiais e de servicios, deberán posuír capa
éidade suficiente para a atenuaci6n acústica do"eXceso de 
intensidad~ sonora que se. orixine no intet:ior dos .mesmos, 
e inc~W?o, se 'fose ~ecesado dispoñer de sistemas de airea
ción inducida ou forzada que pen:nitan o peche dos: Ocos e 
fiestras existente ou proxectadas. En çalquera caso, as dis
cotecas, salas de festas ou baile e cafetarias, bares; r~tati.
rantes, etc, que dispoñan de equipo de música, aplbiental 

" . .ou paratos de música de utilización pública, -deberán do-
.. ~,r ·tarse · duii sistema efiCaz de insõ'riõnzacíónEm pãramêntos. 

teitos, e.iI?-cluso solos si fose neeesariç.. 

Quinta.- Nos edificios de vivendas ndn se pe.rmitirá o 
funciónamento de máquinas, aparatos ou manipulacións 
domésticas que excedan .~o nivel de, emisión sonora de.12-
dB(A)" dende 'as i! ás 22 horas. e de 60 dBrAl nas horas 
restante., O illamento mlñhíío do 'ruído aéreo (R), esixible 
os elementos constructivos horizontais e yerticais que ,con· -
fonnan os·locais onde se aloxan os equipos comunitarios fi· 
xase en 55 dB(A). " 

Sexta.- Os aparatos elevadores e demáis elemen_tos;que 
'se 'men~ionan' na· prescripción terceira ~o_ artigo anterior 
serán instalados, coas precaucións de ubicación e illamen· 
to que garantic;en un nivel de transmisión sonora non su· 
p~rior a 30 dB(A) ata o interior da edificación. Terceira~- Os aparatos elevadores, as instalacións de 

'acoridicloÍlamento, de aire e torres de refrixeraci6n, a dis-
tnbu~ón. depuradoras de auga, a tr.ansfoi:m'ación de ener- 'Sitima;: AB máquinas, aparatos ou manípUlacións xeo 
na eléctrica, instalaciótls de calefacción e demáis serVicios , nerádoreB ,de i:uídos,de niyelsuperior a 90 'dB(A), qu,. pui· 
.dos edificÍos, .Serán" i.r;l.~~ados · coas precauc.i6nS#de. ' ~iCa- .desen instaJ.arse. ou. ·realizarse ~n edificios .fabriles, ,situa· 
ción 'e illa~ento que gai:antice~ :wl,.Q.ivel d~' transmi~i6n' ~ rans~ . eI;l}o~alB .lllados dos restant.es lugares de 

. sonoro non-~uperior os ,límites fixadQS!!fo aíilgo-O:: .e,·artIgj?)Y pe~~:n?p-; dc_ p'ersoal.! _<:l~ !o:.ma_ ~~,e_ ~_e!e_~ ~~?-_se sobr~. 
10. nO$a 4. , ' . ' 1......::;. ." " pase o hm!t<: dé 90 ,.!BCA). OS ~pera,nos ,.encargaâos do ma· 

, " . nexo d,{! ditos eleme.ntos, estarán proVIstos de medios de 
;. Cuarta.- Nas obras e traballos de construcción, modifi- p.r .... t.{;~ción persoal que garan.ticen a súa seguridade e ~aú· 

cación, . reparación ou derrubo de edificios, , ~s(co~o p.os·'. ... Je. 
que se realicen na :Vía púqlica, adoptaranse as·. inedi<!as . 
opo~as' para . evit8.r qUe. os ruídos .-emitidos excedan d~:; Oitava'.- 'Para a axeitada e eficaz defensa dos veeiñQs 
niveis acústicos fixados no' artigo 6~. ' ante actiVidades de' probado ,e maDif~Bto carácter molesto, 

Quinta~ -: b Con~~llo, pode, ra 'excusa-lã precede'nte preà-," prolúbese a ~talaci6n e funcionrunento de saas de f~stas, 
.aás de bailei! e calesq1iera outros establecem~n~~ que po-

cripci6n nas obras de declarada urximci~ e I¡aqu-elas oQ.-" súan: eqUipos musicais, cando o se;u {livel de ermSlón 60Ilb~ 
tras n,,!, que a demora na ~úa realización 'puidese compor- ra.'s""a .i~,~'~~9,..,~J1'¡¡'~~)"ou a súa s)¡perfici. 
tar perigo de "funditnento, correnlento, inundación. . tot8l útil (mciUíñdó servICIOS e as~o:s)J as ~u~ e~tableza? 
expl.osión ou ri~Co. de natureza análoga. Nestes casos, aren- nas distintas ordenanzas das Normas SUbSldianas Muru-
didas as circu~tancias ,concorrentes poderase autoriza-lo cipais, en inmobles destinados a viveÍlda~, En cO,nsecue~· 
emprego de inaquinfl,ria :e a realización de ' operacións que cia 'só se concederán I¡cencias paJ;la o exercicio de ~les ~.cti.' 
conleven unha emisión' de nivel sonoro' superior ó sistema vidades cando aquelas se proxecten reahzar ~en 
de uso, o horario de traballo e a necesaria protección per- edificacióp.s illadas e acondicionadas par-a tal fiJ? a.usente,s 
soaI d~s operarios, . de veciños, e Sempre que non dea lugBr .a cambiO de dest!-
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no QU de uso, en relación co recollido no proxecto, confonne 
. o que se concedeu a licencia de obra npva. 

Asemade, non podera establecerse esta actividade nun lo
cal contiguo a outro na que se a tope instalada outra activida
de ~imilar. en inmobles destinados a vivend~s. 

( AjÍTIGO 11 

"'.D I Para corrixir a transmisión de vibracións deberán terse 
"o .I en co.nta as seguintes regras: 

/ Primeira.- Todo .aparato con elemento inóbiles. mante' 
rase en perfecto ~stado de cOnServaciÓri, prinéipâ.l.IDente no 
que se refire o seu equilibrio dinámico e estático; así como 
a suavidade de marcha dos seus cOxinetes ou camiños de 
rodadura 

$egUnda- Non se pennite: a .ancoraxe de .maquinaria e 
dos soportes-da mesma, .Ç>U ·c.alquera elemenú:?' lIlóbiJ o&s 
paredes medianeiras, teitos ou fo.rxados de sepi}Iación -en ~ 
tre locais de 'calquera clase ou actiVidade, 'así cõmo nos ele
iI?entos d.a estructura da' edificación. 

.. ·Terceira.- A ancor~e de 'toda máquinaria e órgano mó
bil, en sol09 ou estructuras non ·medianeiras ri.in dir.ecta
mente conectadas co.s el~mentos· .c.onstI1l,c;tivos da edifica
ción; disponeras~,- en todo caSo, int~rpOñerldo ;9:íspositivos 
antivibratorias adecuados, e:, 'se fose .neCesario, de funda-

. ci6ns especiais. 
Cuarta.-_ As máquinas dé. arranque violento, as que tra:-. 

ballen por golpes ou choques bruscos e as dotadas de órga
nos con' movelI1:eQ.to alternativo, deberán eStar ancoradas 
en bancadas ind.ependentes, sobre chán' finíle e" illadas 
·igualmente da estructura da edificación e dO chan do local 
por intermedio· de "materiais ou ' dispositivo~ absorbentes' 
da vibración. · . • . .' 

Quinta.- T.6dalas máquinas situarailse de forma que as 
·súas partes máis saíntes ó fl.nal da carreira de clespraza
mento queden a distancia mínima de 0, 70 mts~ ·dos muros 
.perimetrais e forxados, debendo elevarse a un metro esta 

·.:distancia cando se trate de ~l~mentos medianeirQs.· 
. Sexta.- Os conductos ·polos qué circulen j¡uídos líquidos· 

... ou gaseosos, én forina" for.zada; conecq¡dos directamente 
.con máquinas que teñan órganos en movemento; . dispoñe
rán de dispositivos .de separación que. impidan 'a transmi
sión das vibraciól)..S xeneradas' en ta:Ies máquin~s . As bri
das . e sopor.tes do ' conductor terán eleme·ntos. 
antivibra tódos. . 

As aberturas dos valos para o paso das conduccións re-
chearanse "Con materias absotbente's da vibiaoion. . 

N" ng- - ,r;-;;:=C""O----'--~ V rernes 2 agosto 19~( 

preser:te Ordenanza, gozarán da condición de Axentes d; 
Autondade . 

ARTIGO 13 

1.- Nos proxectos de .construcción· de inmobles incluíra 
se un estudio xustificativ,? de qua a protección ac'ústica I 

entivibratoria subministrada polos muros, tabiques e for 
xados é suficiente para acomodarse das prescripcións des 
ta Ordenanza.·O ·çálculo realizarase tendo en conta'o uso. 
que se dest!n~ o edificio, os materiais empregados, . as ca 
ractensticas ~eo~étricas é fí~i~a~) e a s~~ dÍ$posicióI.1. 

2.- ktalogamente, de proxectos ddiistala~;óns indus· 
triais, <;omerciais e de serviciós, afe:ctadÇ>s por esta Orde· 
nanza, acompañarase un estudio xustificativo das medidaf 
correctoras-de ruIdos e vibracións, coas hipó.teses de cálcu
lo . ad!,>ptadas, debendo evidenciarse. nos mesID9s o cumpri. 
mento ~~ pr~sente Ordenanza: ' . 

ARTIGO 14 

. Para. o mellor control dos límites sonoros estabi~cidos 
nesta. Ordenanza, a Administra.ción MUnicip81 poderá co
'¡o~a:r aparatos de control permanente da ' émisi6n fónica, 
que incluso provoquen a interrupción da emisión cando su
pere os límites establecidos. Os gastos que ,se oca. en 
pola reali~a~6n destas op~racións, i~cluíd~ o prezo ~a· 
rato. que l?e Instale, correrán a carga dos tItulares .da acti-
vidade. . 

TITULO IV. VEHÍCULOS A MOTOR 

ARTIGO 15 

Todo vehículo de tracción mecánica deberá · ter en boas 
condici6ns de funcionamento o motor, a t;ansmisión, ca
rrocería e demáis órganos do' mesmo, capaces de: producir 
r.uídos e vibracións, e, especialmente, o dispositivo silen
ciador dos gases de escap.e, co. fin de que o nivel sonoro 
emitiqo polo, vehículo 6 circular. ou co motoi' en marcha, 
non exceda dos límites quc; establece a presen~ Ordenan-
za. . 

ARTIGQ16 
Prohíbese a circulación de vehículos a motor co chama

do escape lib.re, ou cpnsilenciadores non eficaces. incomple
tas, inadecuados, deteriorados ou -con t~s.resonadores. 

. Igualmente prohíbese a circulaci6n de dita clase de ve
hículos cando por exceso de carga produzan ruídos supe
riore~ ós flXa'dos· por esta Ordenanza. 

ARTIGO 17 . - .. 

Qued'a prohibido o. uso de bocinas ou .calquera .0 si
nal acústico., dentro do casco urbano, salvo nos casos. de in
minente perigo de atropelo .ou colisión, ou cap.do se trate 
de servicios públicos de urxencia (policía, s'ervicio contra 
incendios, asistenCia sanitaria, etc), ou de servicios priva
dos .para ri auxi~i.o u:rxeh~e de persoas ou da p.premiante. 

Sétima.- Nos circuitos da auga coidarase que ·..non se 
presen~ o "golpe d"e ·. arj.ete" e ·as .seccións 'das' valvulas e 
grifería haberán de .ser tales que'o fluído circule ·por elas 
en réxime normal .para os gastos nominais, ·debendo intro
ducirse nas instpl aci6ns, se .fose necesario, dispositivos es
peciais para ·:witar ruídos e vibracións das tubarias. En t0.
do 'caso, !.' . tas instalacións executaranse de confoÍ'Inidade 
ei; dir- ~ ~to no ReguJ.ri.m~nto de Abastecemento 'de ·Â).lgas, . ARTIGO 18 . 
nr.· ..l·caso: -·· . . .. . _.-_._.- . . .. _ .- A-~arga', descáiga e 'transportr: ' .. _~ rrla"tériàis de camión 

ARTIGO 12 
A valoración dos {llveis de .sonoridade que establece à 

Orden~zat regul~se pOlas seguintes Normas: 
. Pri~eira.- .A medición · leva~ase il c8.b0, tanto para os 

ruídos emitidos c;omo par'a os transmitidos, no lugar na 
que, o s'eu valor se~a o máis alto, .e, se fose preciso, nun lu-
gar máis .ax~itado. '. . . . . 

. Segu~d~.- Os don~s, posuidores e encargados dos xene
rad~~es ~e .. ruídos, facilitarán ós funciçmarios municipais 
hablhtados para tarefas de inspección o acceso ás súaf; ~ .. J 

talaci6ns ou focos xeneradores de ruídos; dispor"c_ :. o 'seu 
funcionamento. a ~istintas velocidades, car~p' . ...t ma.rcha f 

segundo se lle IndIque por ditos funci6nar > ... , podendo pre
senciar o proceso operativo. se así 'o .:-..:.saxe$en. Estes fun
ci~narios; no e~ercicio das Ç'" .... ··¡,jns contempladas pola 

s deberá facerse de maneira q'} '. ¡J ruído producido non re
sulte inolesto. 

. O persoal dos vehic. v" de reparto deberá carga~ e des· 
'cargar as mercan"í' ." ::.en produci~impactos '~r~ctos sobre ' 
o chan do veiriL .1) !Ja do pavimento, e evitará o ruido pro
ducido polc- ·\ .. i>prazamento ou trepídáci6n de carga duran· 
te o per!'.(· ::''ldo. · . 

·AR' >..iU 19 
Os límites superiores admisibles para os ruídos emiti

dos. polos distintos vehículos a motor, e de acordo. co dis
pos to polos artigos 3 e ó.2 ~o Decreto 1439n2, de 25 ·de 
maio, serán para ciclomotores e vehículos automóbiles de 
cilindrada non S:1tperior a 50 cc., os seguintes: . . 

Para vehículos de dúas rodas: 80 dB(A) . 
- Para vehículos .~cr tres rodas: 82 dB (A) 
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Para o res to d~s vehículos automóbiles, con cilindrada 
superior a 50 CC., os límites serán os establecidos no anexo 
4 do Regulamento núme"ro 9 sobre prescripcións uniformes 
relativas ás homologación do vehículo na que se re.fire o 
ruígo, publiCo ' no "Boletín Oficial do Estado" de 23 de no
vembro de 1974. 

Nos casos en que se afecte notoriamente á tranquilida
de da poboación •. poder~I).se sinalar zonas ou vías nas que 
algunha ,clase de vehículos a motqr non poidan circular a 
.determinadas.jloras da noite. . '. 

. Prolllbese producir ruídos innecesarias debido .a un· mal 
uso ou- éoÍlducción .viole"p.ta do. vehículo, aínda que "estean 
dentro dos Iím.ites máximos admisibles . . 

. ARTIGO 20 

: Pará o reconeêe:rriento dos 'v.ekícuIos a motor.atendera-
s'e as noIin~ seguin~s: ,. ~ " , 

. ,;¡. Para os: ciclom~tores ó método de medida do ruído 
. será" o mesmo que se estableZii na apartado. seguin

te,.se .ben a.velocidade de paso ante o'sonómetro se
rá de 30 Km/hora. 

.. '¡¡l . 'Pari';; resto dos vehlcul~s.autorn6bÚes, o método de 
medida do ruído 'será· '; establecido Iio anexo 3 do 

. precitado Regulamento número 9.' 

. TITULO V. ACTIViDADES VARIAS 

ARTIGO 21 

CQn carácter xeral prorubese o emprego de todo .dispo
sitivo sonoro con fins de · p;ropaganda, reclamo, aviso, dis
tr.aêción e análogos, nós que os ·niveis excedan do.s sinala-
dos nes~ Orden:anza para as di~tintas zonas, . 

Esta prohibición IJ.on ·rexerá nbs càsos de ala~a, ur
xencia ou tradicional consenso dá poboâción~ e pQderá Ser 
dispensada na totalidade ou 'p8.rte do término muru,cipal, 
por razóns de interese: ~eral ou especial signíficaci6n· ~dôl-
dana. ' . ... .. .-

ARTIGO 22 

Os rec.eptores de radio e televisión e, en .~eral, tódolos 
aparatos reproduoto~es de sóns, instalaranse e .regularan
se de maneira 'que o nivel sonoro·transmitido.as vivendas ' 
e loéais coliildantes non exceda do valor de 30 dB(Al. 

A ten~ncia ' de ' animais domésticos obriga á adopci6n . 
das precaucións necesarias para evita-las molestias ó ve-
cindatio. . .. . 

'U/TIG023 ... .J'". . - . 

C~quera outra actividade ou cómportamento singular ' . 
ou colectivo, non comprendído no~ ~igos preceden~s, que 
~()nleven un J:1a pert~baci6n ·pólos ruídos e vibrac~óns pa7 

· ra o vecindaFÍ9, que sexa .evitabl~ 'coa observancia dunha 
· condlic.ta· cívica 'normal, entenderase incurso ' no réxime 
sancionador desta 'Ordenanza, . 

TITULO VI. RÉXiME xiJRIDI~O . 
ARTIG024 ..... 

. '0 p~rsoal' dos Servicios Técriicos Municipais e os Axe,,· 
tes da Policía Local, no' que é a 'sua competencia, poderán 
realizar en todo 'momento cantaS inspeccións enth.:¡on per
tiJ;lentes 'para asegurar 'o cumprimento 'da prpz-rite Orde
nanza) deben 40. curS3;r obrigatôriarilenrG- ~S den.uncias 

· que .r~~ulten procedentes. . . ' . . 

ARTlGO'25 

Os Axentes da Policía Lo"al deterán a todo vehículo 
que, ó seu xuízo, rebase os límites .sonaros máximoS auto
rizados, e formularán a pertinente denuncia ó propietario¡ 
na que se expres~l'á a obrigación de presenta-lo vehículo ' 
nas estacióP.5 de comprobación de ruídos que lles sexan in
dicada~. !Je non presentarse o vehículo a recoñecemento 
no p:::azo de dez días naturais seguintes, presumiras e a 
"Confoimí.dade do titular cos feitos denunciados. 
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ARTIGO 26 

Toda persoa natural ou xurídica poderá denunciar ante 
o Alcalde o anormal funcionamento de calquera activida· 
de, instalación· ou vehículo afectado pola presente Orde· 
nanza. De resultar temerari~rpente inxustificada a den un· 
cia, serán de cargo do denuncia·{J..te os gastos que orixine a 
inspección. En caso de comprobarse .a mala fe impoñerase 
a sanción corresponden~e. 

ARTIGO 27 

A den~;'cia, que deberá e~tar' datada e asinada polo de
nunciante, reunirá os seguintes requisitos:' 

a) Cand~ se trate de den~ncias referen~s a .ruidos 
producidos ·.polos velúculo'~ a motor¡ sexan aqueles 
de 'carácter volun~o çm obrigatorio, eonsignarase 
nas mesmas,- ademais do número de matrícula e' ti-o 
pó de ~ehículo co que se houbese cometido ~ supos· 
ta infracción, o 'nome e apelidos .do· propietario ou 
conductor, o ·número do DNI, domicilio do denun
ciado, se· foSe coñecido, así comp unha .relación de 
c~rcunstanci8.$· de (eito, con expresi9D. dQ lugar J da'ta 
e. hora en que}os~ apr:~iada a suposta' infra?Ción; 

~ Sinalándose a contmuacr6n:, no caso de dep..uncra vo
luntaria; '0 . nome e apelidos; número do DNI, do de
nunciante e das testemuñas que puidesen confir-
ma-Iós feitos. . 

b) Nos demáis casos indicarase 'o n~ine, ap'elidos, nú' 
mero do DNI, e domicilio do denunciante, empraza· 
mento, clasé.e titUlar·da ~ctividade denunciada, su· 
cinta re)ación das mole~tias orixinadas e súplica 
concretando a petici9n que se formula. 

c) A den"u~cia presentarase. no Rexistro X-eral do Con~ 
cell.o ou naql;1eles lugares ós que se re;fire o artigo 
38 ' da Lei d,e Réxime Xuridico das Administracións 
Públicas e Procedemento Administrativo Común. 

ARTIGO 28 

Recibida ·a denuncia· segUirase o expediente coa prácti· 
ca das inspeccións e. comprobacións que se especifiCan nos 
artigos precedentes, e coa.adopéión, no seu c~o, das medi
?as cautelares necesarias, at~ a resolució.n final do expe
diente, que será notificada.en fonna ós interesados. 

ARTIGO 29 

No .caso de recoñecida urxencia, cando a intensidade 
dos ruidos e vibracións resulte altamente perturbadora¡ ou 
.cando os mesmo~ so~~~veñ@ ocasionalmente, ben por uso 
abuSivo das Íru.l(;alaci6 ns ou aparatos; ben por deterioro ou 
deficiente· funcionamento destes, ou por calquera outro 
qlotivo que altere gravemente a tranquilidade ou seg].lri
dade do vecindario, a denun~ia pOderá formularse directa
mente an~ o servicio da garda da Policía Local, persoâri
dos'e ante o mesmo ou comuilicanda os · feitos 
telefónicamente. 

I;ste servicio xirará visiita de inspección inmediata, 
~doptará as medidas de emerxencia que o c~.~9 requira e 
enviará as actuaCións ó servicio correspondente, se prace· 
deEl.e, p8!a iniciación ou contin~ad6n do expediente. 

ARTIGO 30 
Reputaranse faltas, en :."~lación 'cos ruídos e: vibra

ci9ns produddos por r.alquera actividade; instalación, 
aparato, coristrucri611., obra, vehículo ou comportamento, 
os actQs ou orrJsións que constitúan mfraccións dB:s nor·· 
'mas cop,tidas· nest"a .ordenanza, ou a desobediencia de 
mandatos de adopción de calquera medida correctora ·ou 
de segUir d:eterntinada conducta, cualificá ndose como le-
ves, graves e .~oi graves. . 

. Gonsi.deraránse falta,s leves as qUE'! ii~~pliqueo 'n:~ra 
neglixencia ou descoido; graves as que constitúan r~m· 
cidencia nas faltas le\'es ou infraccións de límites sma· 
lados nesta Ordenanza' 1"',; vulneración das prohibicións 
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establecidas na mesma; e falta s moi graves a desobe
diencia reiterada ás ordes para a adopción de medidas 
correctoras ou de seguir determinadas cort9-uctas e a 
manifesta resistencia ou men.os p reci~ ó cumprimento 
das normas . , . 

ARTIGQ 31 

As -sanci6ns aplicables serán as seguintes; 
a) Por transgresión das normas contidas no Título III, 

as' faltas leves sancionaranse con multas ' de 5.000 a 
10.00.0.-ptas; as .guves. con,' inuita' de iO.001 ,a 
25.00.0.ptas e as moi graves con multa de 50.0Q1 a 
150.000,ptas: .! 

b) Por infracción das normas do Título rv, as faltas le- . 
. ,ves, graveS 'e moi graves, serán sancionadas: as le

ves co.D. multa:de 5.{)Oo. a · lO.OOO.-ptas; a.s graves 
""on multa dé 10:001 à 25,{) OO.-ptas e as moi gràves 
de 25 .001 a.50,OOO.-ptas. ' '. . . • . 

c) ·Por rulneracipn das normas do Título V,as faltas 
leves, -graves ou moi 'graves, serán sanc~onadas: as 

. leves, .con multa !Ie" 1.000.a 5,000.- ptas; as graves, 
-de 5.001 ata lO:OOO"ptas; e as )),loi graves, 10:001.a 
25.000.,Ptas: · . . .. . . .'. 

d) A imposición das sancións anteriormente ·estableci
das, ~evará apareilado o ape~ibimento de c.lQ.usura 
ou cese d~ actívidade, a que se produci;rá nQ caso de 
reitéración, po.r. un tempQ de ata 6 meses, sen pre
xuízo do <!stablecido no artigo 38 do Regulamento 
de-Actividades Molestas. Nocivas e Perigosas. . 

e) A manipulaci6n dos aparatos 6.5 que se refire o arti
.go 14g desta Orden8.I)..Z8. s·erá sancionada coa clau
sura :ou cese das activid~d~s, por ~ prazo de ata 6 

_meses. 

ARTIGO 32 

A aplicación da~ sancións establecidas ne~ta Orden an
zá ·non cxclú·e, nos·casos de· desobediencia ou resistencia á 

·· Autoridade Muniéipal¡ as responsabilidades pepais q~e 
'puideran "derivarse. 

·DISPOSICION·TRANSITORIA 

AB actividades que dispoÍian da licencia municipal a 
entrada en vigor da presente Ordenanza, asixiráselles u,ri 

. prazo improrrogable de 4; meses para a subsanaci6n das 
,deficienci~s comprobad·as. coa." adverténcia de que, de non 
d~ ·estricto. cump·rimento ós reqUirimentos que se lle (or
mulen ó efecto, procederase á tramitación do expediente 
de peche do local e clausurada actividade. 

Bueu 11 de xullo de 1996.-Xosé Novas Piñeiro. 
8988 
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Juzgados de lo Social 

De Vigo 

E DI CTO 

Don Angel Gómez Santos; Secretarir .". "dicial del 
Juzgado número tres de Vigo. 

Doy fe y certi(ico: Que r .,r providencia dictada 
eri el día de Ia 'fecha en .el procesó seguido a instan
cia de don Eduardo ;':ntonio Mota do Carmo contra 
Consa Porri.ñf"!, b.L., y otros en reclamación por 
cantidade", registrado con el número 125/96, se ha 
a·!' ''' .... 0 cita r a la empresa Cans a Porriño, S.L., en 

t 1-

ignorado paradero, a fin de que comparezca ei día 
26 de septiembre de 1996 a las ll,55 horas de su 
mañana, para Ia celebración de los actos de conci . 
Iiación, y en su easo de juieio, que tendrá lugar en 
Ia sala de audiencias del Juzgado de lo Social, "sita 
eh la calle Puerta .del Sol número Il, debiendo com
parecer personalmente o mediante persona l~gal
mente apoderada, y con todos los medios de prueba 
de que in~nte val~rse, con Ia advertencia de que es 
única convocatoria ·y que .dichos actos no' se suspen
derán por causa injustificada de asistencia. 

Conforme a lo dispues to en el artículo 59' de la Ley 
de. Procedimiento Laboral, se adviecte a·la. empresa 
demandada que las siguientes comunicaciones se 
.hMán en' estrados, salvo las que .deban revestir forma 
de sen~ncia o de auto o" se trate 'de emplazamiento. 

Y para. que sirVa de citación a Ia empresa Consa 
Porriño, S.L., se expide la presente cédula p"ra su 

'. publicación en el Boletín Oficial de ia provinci¡¡ 
locación eh el tablón de anuncios. 

Vigo, a dieciocho de Julio de míl novecientos no
venta y seis.-EI Secretario Judicial, Angel Gómez 
Santos, 9149 .. . . 

EDICTO 

Don José Manuel Díaz Alvarez, Magistradci-Juez del 
Juzgado de lo Social número uno de Vigo. 

Hago saber: Que por. providencia dictada en el día 
de Ia feeha en proceso seguido a instancia de Jesús 
Fernández Cabaleiro . contra Mutua Fremap, INSS, 

. TGSS y lá empresa ·Cándido y Pablo Alonso Costas, 
en reclamación por prestaciones ILT derivadas de 
accidente de tr.abajo, Tegistrado eon ' el nJÍmero 
337/96, sé ha acordado citar it Ia empresà' Cándido y 
Pablo Alonso Costas en ignorado paradero, a fin de 
.que compatezca el día 16 de septiembre de l"a 
.Ias .10,40 horas de su mañana, para Ia eelebracion de 
los actos de.conciliacíón. y su caso de juicio, que ten
drán lug,u- en Ia Sala de Audiencias. de este Juzgado 
de lo Social número uno de Vigo, sito en Ia calle 
Puerta del Sol, 11-1', .debiendo comparecer personal

. mente O ·meii.;~.nte persona legalmente' apoderada, y 
con todos Ins medios de prueba de 'que intente valer: 
se, COfl Ia advertencia de que es única convocatoria y 

.' que dlchos actos no se suspenderán por causa injus
,lricada- de asistencia. 

Y para que sirva de citación a Cándido y Pablo 
Alonso Costas, con Ia ' advertencia que las sigui€mtes 
comunieaciones 'se haráh en estrados, salvo.las que 
deban revestir forma de ' auto o· sentencia o se. trate 
de emplazamiento, se expide 1a presente cédula, 
.para su publicación en el Boletín Oficial de Ia pro
vincia y colocación en el tablón de anuncios. 

Vigo, .a veintidós de septiembre de mil nQvec',!).
tos noventa y ·seis.-EI Magistrado-Juez, :osé Ma
nuel Díaz Alvarez.-La S ecretarip ,JIld.i;,;ial, ilegible. 

9146 


