Por medio da presente procédese á publicación do texto íntegro da Ordenanza sobre a
regulación do tráfico no Casco antigo do Concello de Viveiro, aprobada inicialmente
polo pleno da Corporación, en data 1 de decembro de 2020, resultando aprobada
definitivamente ao non terse presentado alegacións no prazo de exposición ao público,
incluíndo os modelos de Anexo e plano identificativo de entradas e saídas:
ORDENANZA DOBRE A REGULACIÓN DO TRÁFICO
NO CASCO ANTIGO DO CONCELLO DE VIVEIRO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O casco Antiguo de Viveiro considerase peonil na súa totalidade e actualmente está protexido
polo Plan Especial de Protección Interior ( PEPRI). Constitúe en sí un espazo donde se
concentran os monumentos máis emblemáticos da cidade, no que están ubicados a maioría
dos establecementos comerciais e de servizos, e en cuxa Praza Maior celébrase
semanalmente o mercado. Tales circunstancias fan que a regulación do tráfico nesta zona
sexa algo peculiar, e ata a data non conta este concello coa regulación precisa na materia.
Neste marco, se dicta a presente Ordenanza, cuxo obxectivo non é outro que elaborar unha
norma que regule o tráfico no casco antigo do concello de Viveiro, á vez que proceder á
regulación daqueles aspectos que ata esta data non foron obxecto de normativa algunha.
CAPÍTULO 1: COMPETENCIA, OBXECTIVOS, ÁREA AFECTADA.
Art. 1 Competencias.De conformidade con establecido no artigo 25 da lei 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Réxime
Local, e do disposto no artigo 7 do Real Decreto Lexislativo 6/2015 de 30 de outubro polo que
se aproba o texto refundido da Lei sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade
Vial, é competencia do Concello de Viveiro, a ordenación e o control do tráfico nas vías
urbanas do seu termo municipal, así como a súa vixiancia por medio da Policía Local, a
denuncia das infraccións que se cometan en ditas vías e a sanción das mesmas cando non
estean expresamente atribuidas a outra administración.
Art. 2.- Obxectivos.A presente ordenanza ten como obxectivo restrinxir totalmente o tráfico no Casco Antigo de
Viveiro, coa salvedade de aqueles vehículos que esten permitidos ou autorizados.
Vehículos permitidos: Aqueles que non precisan autorización expresa. Son vehículos
permitidos os vehículos das Forzas e Corpos de Seguridade, Ambulancias, Bombeiros e
Protección Civil. Tamén terán a condición de vehículos permitidos os vehículos sanitarios,
funerarios e vehículos particulares en supostos de urxencias médicas.
Os referidos vehículos accederán exclusivamente as vías afectadas pola restricción de acceso,
por razón dos servicios que lle son propios.
No caso de vehículos particulares que accedan por urxencias médicas deberán contar con
acreditación ao respecto, que poderá ser requerida en calquer momento pola policía local.
Asimesmo, terán a condición de vehículos permitidos os taxis, única e exclusivamente, para o
transporte de persoas con mobilidade reducida.
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Concello de Viveiro
En relación aos ciclos e vehículos de mobilidade persoal, non terán acceso ao Casco Antigo de
Viveiro, a excepción de:
Ciclos: permitirase a circulación de éstos cando transporten un menos de ata sete anos en
asiento adicional que terá que estar homologado. Tamén se permitirá a circulación de ciclos a
menores de 12 anos, sempre e cando vaian acompñados dun adulto.
Vehículos de mobilidade persoal: non se permitirá a circulación de adultos nestes vehículos,
con excepción dos vehículos adaptados, ou non, para persoas con mobilidade reducida. En
menores de 12 anos permitirase o seu uso, sempre a título privado, e baixo a supervisión dun
adulto.
Vehiculos autorizados: Aqueles que se lles permite a entrada no Casco Antigo mediante
autorización expresa ( tarxeta ou documento).
Art. 3.- Área afectada.A área que se encontra afectada pola regulación especial de tráfico denominada “ Casco
Antigo” e cuxo plano se adxunta á presente ordenanza como Anexo I, está comprendida no
perímetro interior das seguintes rúas:
1.- Travesía da Mariña.
2.- Avenida de Galicia
3.- Avenida de Cervantes.
4.- Praza Juan Donapetry
5.- Rúa Nicolás Cora Montenegro
6.- Avenida García Dóriga
7.- Praza de Lugo.
CAPÍTULO II: VEHÍCULOS AUTORIZADOS, SINALIZACIÓN, E ACCESOS.
Art. 4.- Vehículos autorizados, as súas dimensións máximas e normas de circulación.-

- MMA de 3,5 Toneladas.
- Lonxitude 7 metros.
- Altura 2,5 metros.
- anchura 2 metros.
Excepcionalmente poderase autorizar vehículos que sobrepasen ditas dimensións previa
solicitude e xustificación pola persoa solicitante da autorización.
Art. 5.- Sinalización.Para a adaptación do tráfico rodado ao Casco Antigo faise necesario a adopción de medidas de
sinalización vial, para que éstas podan ser interpretadas polos condutores en aras a unha
eficaz circulación.
Con carácter xeral colocaranse en todas as rúas do Casco Antigo que teñen confluencia coas
rúas do perímetro a sinal R-100, de “Circulación Prohibida”.
Excepcionalmente, nas rúas de acceso, é dicir, Irmáns Vilar Ponte e Maruja Mallo, colocarase a
mesma sinal pero co texto seguinte: “ EXCEPTO: VEHÍCULOS AUTORIZADOS”.
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Serán vehículos autorizables os seguintes:
- Vehículos a motor e ciclomotores, incluidos os conxuntos de vehículos que conten coas
seguintes dimensións máximas, incluída a carga:

Concello de Viveiro
As rúas Margarita Pardo de Cela e Pastor Díaz quedarán restrinxidas totalmente á circulación
de vehículos a motor ou ciclomotores, con excepción de aqueles autorizados nos que o seu
destino final se encontre nesas rúas. A este fin colocaranse sendas sinais verticais na
confluencia coa Praza Maior , de R-100, co texto “ EXCEPTO:AUTORIZADOS SAÍDA”.
En canto a velocidade máxima permitida de vehículos e ciclos no Casco Antigo de Viveiro será
de 10Km/h, sinalizarase mediante a sinal vertical, R-301. A ubicación de dita sinal deberá ser
ao inicio das zonas de acceso ao Casco Antigo.
Art. 6.- Lugares de Acceso e Saída.O acceso ao Casco Antigo realizarase exclusivamente a través das seguintes rúas:
a) como norma xeral o acceso de vehículos autorizados farase a través da rúa Maruja Mallo.
b) excepcionalmente, se o vehículo que pretende acceder presentase dificultades na súa
maniobravilidade , o condutor accederá pola rúa Irmáns Vilar Ponte. Esta circunstancia farase
constar por quen solicite a autorización.
A saída do Casco Antigo realizarase exclusivamente a través das seguintes rúas:
a) como norma xeral a saída de vehículos autorizados realizarase a través da rúa Irmáns Vilar
Ponte.
b) excepcionalmente, si debido a imposibilidade de maniobravilidade non pode sair pola rúa
Irmáns Vilar Ponte, sairá pola rúa Maruja Mallo. Esta circunstancia farase constar por quen
solicite a autorización.
c) excepcionalmente, se o punto de destino do vehículo se atopase nas rúas Margarita Pardo
de Cela ou Pastor Díaz, o vehículo sairá a través das mesmas. Esta circunstancia farase
constar por quen solicite a autorización.
As normas de prioridade de paso entre vehículos nas rúas Irmáns Vilar Ponte e Maruja Mallo,
establecense da seguinte maneira:
- Os vehículos que saian excepcionalmente a través da rúa Maruja Mallo non gozarán de
prioridade sobre os que acceden, debendo esperar a ter a rúa libre para efectuar a saída.
- Os vehículos que entren excepcionalmente a través da rúa Irmáns Vilar Ponte non gozarán de
prioridade de paso sobre os que pretenden sair, debendo esperar a ter a rúa libre para acceder.

En relación cos vehículos que acceden ao Casco Antigo para realizar labores de carga e
descarga nos días de celebración de mercado, o farán tendo en conta o seguinte itinerario:
a) Entrada pola rúa Maruja Mallo- Constanza de Castro- Plaza Mayor.
b) Saída pola Plaza Mayor- Teodoro de Quirós- Irmáns Vilar Ponte.
Art. 7.-- Acceso de vehículos ao Casco AntigoPara o acceso de vehículos ao Casco Antigo, é necesario que estos conten cun “ DISTINTIVO
DE ACCESO RESTRINXIDO”, no que constará a matrícula do vehículo autorizado, e que
individualiza o dereito ao acceso nas condicións determinadas na autorización administrativa
concedida a cada titular.
É obrigatorio para o seu titular a notificación a este Concello do cambio do vehículo autorizado,
así como a devolución da tarxeta no suposto de modificacións das condicións que no seu
momento serviron de base para a súa autorización.
Ademáis deste réximen xeral, crearanse disposicións específicas que máis adelante se
desenvolverán, e que completan a regulación da presente ordenanza.
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Ditas normas de prioridade de paso reflictiranse na parte posterior das autorizacións.

Concello de Viveiro
CAPÍTULO III: AUTORIZACIÓN E EXPEDICIÓN DOS DISTINTIVOS DE ACCESO
RESTRINXIDO E CONTROL
Art. 8.- Distintivos de acceso restrinxido.O acceso dos vehículos ao Casco Antigo non poderá realizarse sen o Distintivo de Acceso
Restrinxido.
Nos supostos establecidos na presente ordenanza, expedirase un Distintivo de Acceso
Restrinxido , mediante a cal se poderá identificar ao titular da mesma, ao vehículo autorizado e
as restricións de uso que lle sexan asignadas.
No suposto de que se produza unha variación do vehículo autorizado deberá solicitarse ante o
Concello a tramitación da modificación da autorización concedida.
A expedición dos Distintivos de Acceso Restrinxido para os supostos regulados na presente
ordenanza conlevará o aboamento da taxa que se establezca na Ordenanza Fiscal
correspondente.
O Distintivo de Acceso Restrinxido terá a vixencia que se determine na correspondente
autorización.

Os Distintivos de Acceso Restrinxido de entrada ao Casco Antigo do Concello de Viveiro
deberán recoller:
a) No anverso:
- O Distintivo correspondente á autorización solicitada.
- Matrícula do vehículo.
- N.º de distintivo.
- Horario.
- Acceso.
- Destino.
- Saída.
b) No reverso:
- O plano do Casco Antigo de Viveiro, no que figuren as entradas e saídas permitidas,
excepcións e normas de prioridade de paso, tal e como ven establecido no artigo 6 da presente
ordenanza.
Art. 9.- Distintivos de control ( discos).O cómputo do tempo de entrada ao Casco Antigo de Viveiro efectuarase mediante un disco de
control, no que se indicará a data e a hora de entrada. O citado distintivo de control deberá
colocarse na cara interior do parabrisas dianteiro do vehículo, de forma que sexa visible dende
o exterior.
Están obrigados á súa colocación todos aqueles solicitantes que se atopen nos supostos
ordinarios regulados na presente ordenanza.
SECCIÓN I: SUPOSTOS ORDINARIOS
Art.10- Usuarios de Garaxes (Distintivo G).Concederanse ás persoas físicas, sexan ou non residentes, ou persoas xurídicas, que por
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Este Distintivo de Acceso Restrinxido deberá exhibirse no parabrisas dianteiro do vehículo
autorizado, de forma que se vexa dende o exterior.

Concello de Viveiro
calquera título utilizan un garaxe ubicado no Casco Antigo, sen limitación de días ou de horario.
O seu período de validez será anual, debendo acompañar neste caso á solicitude os seguintes
documentos:
- Fotocopia do DNI do solicitante.
- Fotocopia compulsada do Permiso de Circulación do vehículo para o que se solicita
autorización.
- ITV e Seguro obrigatorio do vehículo en vigor.
- Copia do recibo actualizado do Imposto sobre Bens Inmobles, da praza de garaxe.
- Documento acreditativo do dereito ao uso da praza de garaxe de que se trate, no suposto de
que ésta non sexa titularidade do solicitante.
Art. 11.- Titulares de Establecementos Comerciais ( Distintivo EC).Concederanse aos titulares de establecementos abertos ao público na área do casco antigo,
para un único vehículo titularidade destos, xa sexa entidade mercantil, xa un dos socios
partícipes da mesma, e permite o acceso a unha zona próxima ao seu establecemento para
realizar pequenas operacións de carga e descarga, no horario previsto para dita actividade, de
9:00 a 12:00 da mañá de luns a venres, excepto festivos, por un tempo máximo de 30 minutos.
O seu período de vixencia será anual, debendo acompañar á solicitude os seguintes
documentos:
- Fotocopia do DNI ou CIF do solicitante.
- Fotocopia compulsada do Permiso de Circulación do Vehículo para o que se solicita.
- ITV e Seguro obrigatorio do vehículo en vigor.
- Fotocopia do documento que acredita a súa alta na actividade económica da que se trate, así
como o DNI do representante legal da mesma e acreditación de dita representación ou no seu
caso da condición de socio.
Art. 12.- Servicios de distribución e reparto

Entendidos como tales aqueles vehículos destinados ao transporte de mercancías e para
actividades de carga e descarga, entendendo esta como a acción e efecto de trasladar unhas
mercancías dende un vehículo comercial a un establecemento ou outro inmoble e viceversa, en
horario de carga e descarga, de 9:00 horas a 12:00 horas de luns a venres, excepto festivos, e
por un tempo máximo de 30 minutos.
- distintivo DPCo distintivo DP, incluiranse aqueles vehículos destinados ao reparto de productos de
panadería e pastelería. Para actividades de carga e descarga non estará permitida a
distribución porta a porta.
Ambos distintivos concederanse aos titulares deste tipo de actividades para os vehículos
titularidade destos, xa sexa da entidade mercantil ou dun dos socios partícipes da mesma. Para
cada vehículo concederase un distintivo. No suposto de concederse varios distintivos para un
mesmo titular ou vinculados á mesma entidade non se permitirá a entrada no Casco Antigo de
varios destes vehículos simultáneamente.
O horario establécese de 07:00 horas a 22:00 horas, durante todos os días da semana.
O seu período de vixencia será anual.
A solicitude de entrada ao casco para este suposto deberá recoller:
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- distintivo D-

Concello de Viveiro
1.- A xustificación da necesidade de entrada .
2.- Dia ou días para os que se solicita a entrada.
3.- Tipo de carga do vehículo.
4.- Peso do vehículo.
5.- Lugar ou lugares aos que se accede.
Á solicitude deberase de acompañar da seguinte documentación:
1.- Fotocopia do DNI ou CIF do solicitante.
2.- Fotocopia compulsada do Permiso de Circulación dos Vehículos para os que se solicita.
3.- ITV e seguro obrigatorio do vehículo en vigor.
4.- Fotocopia do documento que acredite a súa alta na actividade económica da que se trate,
así como o DNI do representante legal da mesma e acreditación de dita representación.
Art. 13.- Mercado semanal ( distintivo M).Todos aqueles vehículos que precisen acceder á Praza Maior para efectuar labores de carga e
descarga de mercancías nos días de mercado, accederán e sairán polas rúas sinaladas no
artigo 6 da presente ordenanza. O horario de entrada será entre as 7:00 e as 9:00 horas para
os supostos de acceso para a descarga de mercancías e o seu depósito no mercado, e o de
saída entre as 13:00 e as 15:00 horas para a retirada das mesmas.
A autorización será anual.
En canto aos vehículos que constitúen o propio posto de venta ambulante e que permanecen
na Praza Maior mentres dura o mercado, non poderán exceder dos horarios establecidos para
a entrada e saída no parágrafo anterior.
En canto a maneira en que se levarán a cabo as labores de carga e descarga de mercancías
no mercado estarase ao disposto no artigo 16 da presente ordenanza.

A solicitude de entrada ao casco antigo deberá recoller:
1.- Xustificación da necesidade de entrada.
2- Día ou dias para o que se solicita a entrada.
3.- Tipo de carga do vehículos
4.- Peso do vehículo.
5.- Lugar ou lugares aos que se accede.
Á solicitude deberanse de acompañar os seguintes documentos:
1.- Fotocopia do DNI, ou CIF do solicitante.
2.- Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo para o que se solicita.
3.- ITV e seguro obrigatorio do vehículo en vigor.
4.- Fotocopia do documento que acredite a súa alta na actividade económica de que se trate,
ou, no seu caso fotocopia compulsada do documento que acredite a súa alta no REAGA, así
como o DNI do representante legal da mesma e acreditación de dita representación (no
supostos de persoas xurídicas).
5.- Autorización para o exercizo da venda ambulante no mercado de Viveiro.
Art. 14.- Acceso a persoas
definitiva(distintivo MR).-

con

dificultades

de

mobilidade
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En canto ao itinerario para os vehículos que acceden ao Casco Antigo baixo o presente
distintivo realizarase da seguinte maneira:
a) Entrada pola rúa Maruja Mallo - Constanza de Castro- Plaza Mayor
b) Saída pola Plaza Mayor- Teodoro de Quirós- Irmáns Vilar Ponte.

Concello de Viveiro
No suposto de persoas con dificultades de mobilidade temporal ou definitiva, que ben por razón
da súa residencia, ben por razón do seu traballo, precisen acceder xa a vivenda da súa
residencia, xa ao seu centro de traballo mediante vehículo, previa petición do interesado na que
xustifique a necesidade, expedirase o correspondente Distintivo de Acceso Restrinxido que só
poderá utilizarse aos fins que se concede, sen restricciones de días y horarios.
A autorización será anual e únicamente aos efectos de subida e baixada de viaxeiros e
mercancías.
A solicitude de entrada deberá recoller:
1.- Xustificación da causa que motiva a concesión da autorización.
Á solicitude deberase acompañar a seguinte documentación:
1.- Fotocopia do DNI do solicitante
2.- Certificado de empadroamento e no seu caso de convivencia.
3.- Contrato de traballo no suposto de que os motivos da solicitude sexan laborais.
4.- Informe emitido polos Servizos Sociais Municipais que acredite a dificultade de mobilidade
esixida.
5.- Fotocopia do permiso de circulación do vehículo para o cal se solicita a autorización.
6.- ITV e seguro obrigatorio do vehículo en vigor.
Art. 15.- Servicios esenciais para a comunidade (distintivo S).Servicios Públicos municipais, de telecomunicacións, electricidade, gas, correos e telégrafos,
servizos de hixiene urbana, mantemento de rede viaria e alcantarillado e en xeral aqueles
outros de reconocida necesidade para a colectividade da zona restrinxida.
Accederán como norma xeral no horario de 08:00 a 20:00 horas.
Poderase establecer excepcionalmente cando así o precise o servizo a realizar, horarios
diferentes, previa comunicación á Policía Local, que establecerá a franxa horaria compatible co
correcto discorrer do resto da movilidade na zona e outros factores.

Á solicitude deberase acompañar a seguinte documentación:
1.- Fotocopia do DNI do solicitante.
2.- Fotocopia do permiso de circulación do vehículo para o cal se solicita a entrada.
3.- ITV e seguro obrigatorio do vehículo en vigor.
4.- Documentación que acredite o motivo para o que se solicita a entrada.
5.- Documentación que acredite que o solicitante é un profesional do servizo para o cal se
solicita o acceso.
Art. 16.- Residentes (distintivo R):
Se consideran residentes a aquelas persoas físicas empadroadas no Casco Antigo de Viveiro,
e para un único vehículo por vivenda.
O distintivo permitirá a entrada dous días á semana:
- Os luns pola mañá de 9:00 a 12:00 horas.
- Os venres pola tarde de 15:00 a 17:00 horas
A solicitude de entrada deberá recoller:
1.- Lugar ou lugares aos que accede.
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A solicitude de entrada deberá recoller:
1.- Xustificación da necesidade de entrada
2.- Lugar ou lugares aos que accede.

Concello de Viveiro
Á solicitude deberase acompañar:
1.- Fotocopia do DNI do solicitante.
2.- Fotocopia do permiso de circulación do vehículo para o cal se solicita a entrada.
3.- ITV e seguro obrigatorio do vehículo en vigor.
4.- Certificado de empadroamento ( este documento será incorporado ao expediente de oficio
por parte do Concello).
Este distintivo permitirá asimesmo a entrada excepcional no suposto de necesidade fóra das
datas ou horas sinaladas. Neste suposto os residentes deberán presentar unha comunicación
por escrito neste Concello, facendo constar o motivo da entrada así como as datas ou horas
previstas. Esta comunicación poderá ser presentada tanto na Sede Electrónica como
presencialmente no Rexistro Xeral do Concello de Viveiro. Esta comunicación deberá
presentarse en todo caso cunha anterioridade mínima de dous días naturais e dita
comunicación permitirá o acceso, salvo que por parte da policía local se considere inxustificada
a necesidade de entrada ou imposible a mesma., e se proceda expresamente a comunicar a
súa denegación.
O período de validez deste distintivo será anual.
Os titulares de vivendas dentro do Casco Antigo que non sexan residentes e precisen da
entrada ao Casco deberán tramitar a correspondente solicitude de autorización extraordinaria
(distintivo EX).
Art. 17.- Empresas de servizo de comida rápida, reparto asistencial de comida a
domicilio, reparto urxente de menciñas ( Distintivo RR):
Engloba empresas ou entidades que se dedican ao reparto a domicilio de comida rápida,
reparto asistencial de comida a domicilio a persoas dependentes e reparto urxente de
menciñas.
Accederán en horario de 9:00 a 22:00 horas e a autorización será anual, a excepción de que o
interesado solicite a autorización por un período inferior.

A solicitude de entrada deberá recoller:
1.- Xustificación da necesidade de entrada.
2.- Día ou días para os que se solicita a entrada.
3.- Lugar ou lugares aos que se pretenda acceder.
Á solicitude deberase acompañar a seguinte documentación:
1.- Fotocopia del DNI ou CIF do solicitante.
2.- Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo para o cal se solicita a
entrada.
3.- ITV e seguro obrigatorio do vehículo en vigor.
4.- Fotocopia do documento que acredite a súa alta na actividade económica de que se trate,
así como o DNI do representante legal da mesma.
Art. 18.- Obras ( distintivo O).Concederase autorización expresa para a entrada no casco antigo no suposto de que sexa
necesaria para a realización de actuacións que veñan amparadas en licenza de obra,
comunicación previa, orde de execución ou calquera outra autorización municipal.
A autorización terá vixencia durante o período que se estableza na mesma, segundo as
circunstancias e motivo polo que se solicite a entrada.
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Soamente para a realización do servizo de comida rápida, se permitirá o acceso ao Casco
Antigo en Ciclomotor ou motocicleta.

Concello de Viveiro
Accederán no horario de 08:00 a 20:00 horas, soamente para accións de carga e descarga por
un tempo máximo de 30 minutos.
A solicitude de entrada deberá recoller:
1.- Xustificación da necesidade de entrada.
2.- Día ou días para os que se solicita a entrada.
3.- Lugar ou lugares aos que se pretenda acceder.
Á solicitude deberase acompañar a seguinte documentación:
1.- Fotocopia do DNI ou CIF do solicitante.
2.- Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo para o cal se solicita a
entrada.
3.- ITV e seguro obrigatorio do vehículo en vigor.
4.- Fotocopia do documento que acredite a súa alta na actividade económica de que se trate,
así como o DNI do representante legal da mesma.
5.- Copia ou identificación da resolución municipal baixo a cal autorizan as acttuacións a
executar.
Art. 19.- As operacións de carga e descarga deberán ser efectuadas coa estrita
observancia das seguintes normas:
a.- As mercancías cargaranse e descargaranse polo lado do vehículo máis próximo ao
establecemento do inmoble de destino.
b.- A carga e descarga efectuarase co máximo coidado, procurando evitar ruidos e calquera
outra molestia aos veciños, aos peóns e a outros usuarios da vía pública.
c.- As operacións de carga e descarga efectuaranse coa maior celeridade.
d.- En ningún caso se almacenarán no chan as mercancías u obxectos que se estén cargando
e descargando.
SECCIÓN II.- SUPOSTOS ESPECIAIS

Nestes casos a concesión do permiso correspondente requerirá, previo informe da Policía
Local do Concello de Viveiro, atendendo a data e horario concreto da solicitude.
- A solicitude de entrada deberá recoller:
1.- Xustificación da necesidade de entrada.
2.- Día ou días para os que se solicita a entrada.
3.- Lugar ou lugares aos que se pretende acceder.
- Á solicitude deberanse acompañar os seguintes documentos:
1.- Fotocopia do DNI ou CIF do solicitante.
2.- Fotocopia do permiso de circulación do vehículo para o cal se solicita a entrada.
3.- ITV e seguro obrigatorio do vehículo en vigor.
4.- Documentación que acredite o motivo para o que se solicita a entrada.
5.- Documentación que acredite a duración da celebración ou evento para o cal se solicita a
entrada. .
Art. 21.-Autorizaciones Extraordinarias (Distintivo EX):
Englobánse todos aqueles supostos non previstos de modo expreso nos anteriores apartados.
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ART. 20.- Eventos e Celebracións( distintivo EV):
Concederase autorización expresa para a entrada ao casco antigo para os supostos tales
como:
- Acceso para celebracións relixiosas ou civís, tales como bautizos, bodas, comunións etc.
- Eventos de tipo lúdico, festivo e cultural, tales como exposicións, feiras, et.

Concello de Viveiro
Ditos supostos serán obxecto de análisis e estudio individualizado por parte da Policía Local,
previa a xustificación da necesidade de acceso ao Casco Antigo de Viveiro.
Na autoriación establecerase, previo informe da policía local o horario para o cal se concede.
Poderán solicitar autorización extraordinaria os residentes non habituais ou esporádicos de
vivendas ubicadas no interior do recinto restrinxido, durante o tempo de residencia, debendo
acreditar de forma fehaciente dita residencia e acompañar fotocopia do DNI do solicitante,
fotocopia do permiso de circulación do vehículo para o cal se solicita a entrada e ITV e seguro
obrigatorio do vehículo en vigor. Os dereitos de entrada durante o período de residencia serán
equiparables aos establecidos no artigo 16 para a autorización para residentes (distintivo R).
CAPÍTULO IV: RÉXIME SANCIONADOR
Art. 22.- Infraccións:
As accións u omisións que contraveñan a presente ordenanza, constitúen infraccións
administrativas, e serán tipificadas e sancionadas con arranxo ao disposto nos artigos 139,140
e 141 do Título XI da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. As
infracións en materia de tráfico serán sancionadas conforme ao disposto na normativa de
aplicación.
Art. 23.As infraccións administrativas ás que se refire o artigo anterior, clasificánse en moi graves,
graves e leves.
As infraccións moi graves prescribirán aos 3 anos; as graves aos 2 anos; e as leves ao ano. En
canto ao cómputo do prazo de prescrición e á interrupción do mesmo estarase ao disposto no
artigo 30 punto 2 e 3, da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Séctor Público.

Infracións moi graves.
Terán a consideración de moi graves as seguintes:
a.- Falsificación, alteración ou manipulación dos distintos tipos de permisos e autorizacións
regulados na presente ordenanza.
b.- Falsificación, alteración ou manipulación do disco de control.
c.- Falsificación, alteración ou manipulación dos documentos requeridos na presenta ordenanza
sen cuxo concurso non se concedería a autorización.
Infracións graves.
Terán a consideración de graves as seguintes:
a.- O acceso á área afectada sen a preceptiva autorización.
b.- Utilización indebida de calquera permiso ou autorización concedido e regulado nesta
ordenanza.
c.- Utilización indebida do disco de control.
d- Utilización do permiso ou autorización regulados na presente ordenanza, por persoa ou
vehículo distinto ao autorizado e como tal reflectido no mesmo.
e.- A utilización dolosa ou neglixente do permiso ou autorización dos regulados na presente
ordenanza para fins distintos dos autorizados.
f.- Ser sancionado pola comisión de dúas ou máis faltas calificadas como leves.
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Todo isto sen perxuizo das actuacións que poidan ser constitutivas de infracción segundo o
disposto en materia de tráfico polo Real Decreto 6/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial que
conlevarán as sancións establecidas en dita normativa, e se tramitarán polo procedemento
correspondente ás mesmas.

Concello de Viveiro
Infracións leves.
Terán a consideración de leves as seguintes:
a.- Acceso á área obxecto da presente ordenanza por lugar distinto ao establecido na presente
ordenanza.
b.- A non devolución da tarxeta de autorización ou permiso no suposto de modificación das
condicións nas que foi concedida.
c.- Acceso á área obxecto de regulación con permiso ou autorización caducada.
d.- Non exhibir o permiso ou autorización concedida ao efecto, de forma visible no vehículo
para o que se concede.
e.- Realización das tarefas de carga e descarga ao marxen das condicións sinaladas.
f.- Non exhibir o disco de control nos termos establecidos na presente ordenanza.
Art.24 .- Sancións:
As infraccións administrativas, descritas no artigo anterior, leves, graves e moi graves serán
sancionadas de conformidade co establecido no artigo 141 da lei 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local.
As infraccións moi graves: de 400 a 800 euros.
As infraccións graves: de 200 a 400 euros.
As infraccións leves: de 100 a 200 euros.
Con independencia das sancións pecuniarias anteriormente sinaladas, a comisión das
condutas calificadas como de infracción polo artigo anterior poderán ser sancionadas coa
retirada do permiso ou autorización ao efecto concedida, por un período de ata seis meses
para as calificadas como graves e por un período de ata un ano para as calificadas como moi
graves.
Para a graduación das sancións sexan ou non pecuniarias, teranse en conta os criterios
establecidos no artigo 29 da lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público, tendo en conta o grao de culpabilidade ou existencia de intencionalidade, a
continuidade ou persistencia na conduta

Así mesmo será responsable, no suposto de non ser posible a identificación directa do autor, e
en consecuencia obxecto de sanción, o titular do permiso ou autorización concedida, polo uso
indebido do mesmo que un terceiro puidese realizar.
Cando o cumprimento dos deberes e obrigacións previsto nesta norma incumba
conxuntamente a varias persoas, éstas responderán solidariamente das infracción que se
comentan e as sancións que no seu caso se impoñan.
Art. 23.- Procedemento sancionador.
A imposición de sancións pola comisión de infracións administrativas previstas esta ordenanza,
tramitarase de conformidade co establecido na Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Pública e o establecido na Lei 40/2015, de Réxime Xurídico do
Sector Público. A imposición de sancións en materia de tráfico tramitaranse conforme ao
establecido na normativa correspondente á materia.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza entrará en vigor unha vez publicado o seu texto integro no BOP de Lugo
e transcorra o prazo de 15 días a que se refire o artigo 70.2 en relación co artigo 65.2 da
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Art. 22.- Persoas Responsables:
A responsabilidade das infraccións ao disposto na presente ordenanza, recaerá directamente
no autor ou autores da acción ou omisión en que consista a infracción, incluso cando a
cometera a título de mera observancia.

Concello de Viveiro
LBRL.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Á entrada en vigor da presente ordenanza quedan derogadas todas as disposicións normativas
municipais que a contraveñan.
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Concello de Viveiro

ANEXO I. PLANO
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Concello de Viveiro

ANEXO DE DISTINTIVOS
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Concello de Viveiro

Concello de Viveiro
MATRICULA: 0000ABC
HORARIO: Permanente

Movilidad reducida
NºDISTINTIVO: 00001/2018

VALIDEZ: 00/00/0000
Acceso: calle Maruja Mallo
Destino:************Nota: si el destino comprende C/Pastor Díaz o C/Margarita Pardo de Cela,
la salida se efectuará por éstas.
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Salida: Irmáns Vilar Ponte

Concello de Viveiro
Obras
NºDISTINTIVO: 00001/2018

MATRICULA: 0000ABC
HORARIO: de 08:00 a 20:00, carga y descarga de lunes a viernes, excepto festivos. Max.
30m

VALIDEZ: 00/00/0000
Acceso: calle Maruja Mallo
Destino:************Nota: si el destino comprende C/Pastor Díaz o C/Margarita Pardo de Cela,
la salida se efectuará por éstas.
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Salida: Irmáns Vilar Ponte

Concello de Viveiro
VALIDEZ: 00/00/0000
Acceso: calle Maruja Mallo
Destino:************Nota: si el destino comprende C/Pastor Díaz o C/Margarita Pardo de Cela,
la salida se efectuará por éstas.
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Salida: Irmáns Vilar Ponte

Concello de Viveiro
VALIDEZ: 00/00/0000
Acceso: calle Maruja Mallo
Destino:************Nota: si el destino comprende C/Pastor Díaz o C/Margarita Pardo de Cela,
la salida se efectuará por éstas.
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Salida: Irmáns Vilar Ponte

En Viveiro, á data que consta á marxe
A ALCALDESA
Asdo.-María Loureiro García
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