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EXPOSICION DE MOTIVOS
A actual preocupación social pola calidade de vida e a defensa do medio ambiente ten a súa
acollida no artigo 45 da nosa Constitución, ó incorporar, coma un dos principios reitores da
política social e económica, o dereito de todos a desfrutar dun medio ambiente adecuado para o
desenvolvemento da persoa, así como o deber de conservalo.
A efectividade da declaración constitucional require unha actuación positiva dos poderes
públicos que o propio Artigo 45 lles esixe, ó encomendarlles velar pola utilización racional de
todos os recursos naturais, co fin de protexer e mellorar a calidade de vida e defender e restaurar
o medio ambiente, apoiándose na indispensable solidariedade colectiva.
Esta tutela do medio ambiente, en canto dirixida “ó desenvolvemento da persoa”, demanda a
necesaria protección de todo o marco e o entorno da vida humana e, por tanto principalmente,
de aquél no que a maioría das persoas desenvolven hoxe a súa existencia, isto é, o medio
urbano.
Sen prexuízo da necesaria articulación de competencias coas Administracións territoriais de
ámbito superior -Estado e Comunidade Autónoma-, é notoria a responsabilidade dos concellos
en materia de medio ambiente, cuxa protección se configura como unha das competencias
“propias” das Entidades locais no Artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases
de Réxime Local.
A maior abundamento, o Artigo 26 da mesma Lei impón ós concellos a obrigación de prestar
unha serie de servizos, algúns de claro contido medioambiental, como a limpeza viaria e a
recollida de residuos.
Na mesma orde de cousas, a Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados,
atribúe ás Entidades locais, como servizo obrigatorio, a recollida, o transporte e o tratamento
dos residuos domésticos xerados nos fogares, comercios e servizos.

Tal obxectivo sería inalcanzable sen a colaboración activa da sociedade (“indispensable
solidariedade colectiva”, di a Constitución), que ten que asumir como propia a cuota de
responsabilidade que lle incumbe na protección do entorno. Pola súa parte, o Concello debe
cumprir coa súa obrigación protectora do medio ambiente a través de medidas de prevención,
minimización, corrección dos efectos ou, no seu caso, prohibición das actuacións públicas ou
privadas que poidan ter efectos prexudiciais sobre o medio ambiente e a calidade de vida.
Así, a Ordenanza configurase coma un instrumento que pretende articular a corresponsabilidade
pública e privada na protección do entorno e a calidade medioambiental. Polo cal, moitas das
súas normas presupoñen un espírito cooperativo por parte dos cidadáns, como nas estratexias de
recollida selectiva de residuos ou de limpeza do municipio. En contrapartida, han de buscarse
mecanismos a través dos cales o concello facilite ós seus veciños o cumprimento de aquelo que
lles encomenda, poñendo á súa disposición tanto información como medios que simplifiquen ó
máximo as obrigas cidadás.
Finalmente, esta solidariedade colectiva que ten que inspirar todo o articulado da Ordenanza é á
vez fundamento e expresión de principios medioambientais xa amplamente recoñecidos no
ámbito comunitario, e acollidos na nosa normativa interna, tales como o de “quen contamina
paga”. Este principio tivo reflexo en varios lugares da presente Ordenanza, e tradúcese na
obriga que compete ó responsable de danos medioambientais de devolver os recursos naturais
afectados ó seu estado orixinal, sufragando na súa totalidade os custos que isto supoña.
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No exercicio das competencias que o ordenamento xurídico lle atribúe, o Concello de Viveiro
quere garantir ós seus cidadáns un espazo público de calidade. Con esta finalidade se redacta a
presente Ordenanza, que persigue ser un medio útil para o cumprimento, no seu propio ámbito,
de aqueles deberes constitucionais de protección e mellora da calidade de vida, e da defensa e
restauración do medio ambiente.

É tamén á luz da corresponsabilidade Administración-cidadáns na protección do medio
ambiente, que temos que interpretar as normas da Ordenanza que limitan ou sancionan
condutas, pois con elas perséguese, máis aló dunha finalidade punitiva ou represora, encauzar a
crecente conciencia cívica sobre a perentoria necesidade de protexer a calidade do noso entorno,
que, en canto ben xurídico de interese xeneral, haberán de supeditarse ós intereses particulares.
O fundamento legal desta Ordenanza atópase na normativa que se resume a continuación.
En primeiro lugar, a Directiva Marco de Residuos ou Directiva 2008/98/CE do Parlamento
Europeo e do Consello, de 19 de noviembre de 2008, sobre os residuos e por a que se derogan
determinadas Directivas integrándoas nunha única norma, establecendo o marco xurídico da
Unión Europea para a xestión dos residuos. A trasposición desta Directiva no noso ordenamento
xurídico interno levase a cabo a través da lei 22/2011, de Residuos e Solos Contaminados.
Dentro da normativa estatal, é fundamento legal desta Ordenanza, ademáis da lei 7/1985, de 2
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, a Lei 22/2011, de Residuos e Solos
Contaminados; a Lei 11/1997, de 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases, e o
Reglamento que a desenvolve; a Orden MAM/304/2002, de 8 de febreiro, pola que se publican
as operacións de valorización e eliminación de residuos e a Lista Europea de Residuos, o Real
Decreto 20/2017, de 20 de xaneiro, sobre os vehículos ó final da sua vida útil, o Real Decreto
110/2015, sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos, Real Decreto 710/2015, de 24 de
xullo, polo que se modifica o Real Decreto 106/2008, de 1 de febreiro, sobre pilas e
acumuladores e a xestión ambiental dos seus residuos e demáis lexislación sectorial aplicable.

ESTRUTURA.- A Ordenanza está estruturada en catro Títulos:
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En canto á normativa autonómica que fundamenta a presente Ordenanza, intégrase,
eminentemente, a Lei 10/2008 de Residuos de Galicia e demáis normativa sectorial aplicable.

O Título I, relativo a “Disposicións Xerais”, conten os Artigos 1 a 4, nos que se describen o
obxecto perseguido pola Ordenanza e unhas regras xerais sobre a súa aplicación, engadindo
unha lista de definicións para facilitar a interpretación do seu contido.
O Título II regula a limpeza das Vías Municipais, e ten por obxecto definir as condicións de
limpeza nas que deben atoparse a vía pública e os elementos adxacentes coa mesma ou visibles
dende ela, así como establecer as medidas preventivas, correctivas e reparadoras encamiñadas a
manter tales condicións.
Este Título estruturase en tres Capítulos, relativos ás seguintes materias:
Capítulo I: Limpeza pública como consecuencia do uso común xeral dos cidadáns.
Capítulo II: Actividades susceptibles de xerar sucidade na vía pública (Casos
particulares).
Capítulo III: limpeza de solares e demais terreos de propiedade privada.
O Título III adícase ós residuos municipais, e ten por obxecto regular as condicións nas que o
concello presta, e o usuario utiliza, os servizos destinados á recollida dos residuos domésticos e
asimilados.
Este Título contén dous Capítulos:
Capítulo I: define os residuos e regula o seu depósito, así como os diferentes sistemas
de recollida operativos no municipio.
Capítulo II: adicado a aqueles supostos que, pola súa especialidade (características dos
residuos, ou o seu volume), escapan ás normas xerais, e requiren unha regulación
específica na súa recollida.

TITULO I
DISPOSICIONS XERAIS
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O Título IV adícase ó Réxime Sancionador, establecendo, tras unhas disposicións de carácter
xeral (fundamento xurídico do procedemento, regulación da potestade sancionadora e normas
sobre responsabilidade), a tipificación de infraccións e sancións, así como certas medidas para a
reparación dos danos causados.

Artigo 1. Obxeto.
Constitúe o obxecto da presente Ordenanza a regulación, no ámbito das competencias
municipais, das seguintes actividades:
a) A limpeza viaria e dos espazos públicos de propiedade municipal, así como a
inspección e a realización subsidiaria, no seu caso, da limpeza dos solares e outros
espazos de propiedade privada.
b) Todas aquelas condutas e actividades dirixidas ó depósito e recollida de residuos
municipais, respectando o principio de xerarquía, con obxecto de conseguir o mellor
resultado ambiental global, mitigando os impactos adversos sobre a saúde humana e o
medio ambiente.
Artigo 2. Aplicación analóxica.
Nos supostos non regulados pola presente Ordenanza, pero que polas súas características ou
circunstancias puideran estar comprendidos no obxecto ou ámbito de aplicación que lle é
propio, serán aplicadas, por analoxía, as normas da mesma que garden similitude co caso
contemplado, a excepción das restritivas de dereitos e as sancionadoras.
Artigo 3. Obriga de cumprimento e vixilancia.
1. Os cidadáns están obrigados ó cumprimento puntual da presente Ordenanza e das
disposicións complementarias que, nas materias que constitúen o seu obxecto, sexan adoptadas
pola Alcaldía ou órgano competente no exercicio das súas facultades.

3. Pola súa parte, compete á Administración vixiar activamente o cumprimento das normas
municipais, para o cal a Policía Local, vixiantes e técnicos municipais poderán realizar
inspeccións mediante a entrada en instalacións, locais ou recintos cantas veces sexa necesario e
se autorice polos respectivos propietarios, arrendatarios, titulares, responsables ou encargados,
sempre que a actividade de inspección teña por obxecto asegurar o cumprimento das
prescricións da presente Ordenanza e da normativa ambiental en vigor. A falta de dita
autorización, tomaranse as medidas legais pertinentes para garantir o cumprimento desta
normativa.
Artigo 4. Definicións.
Ós efectos desta Ordenanza entenderase por:
1. Residuo: calquera sustancia ou obxecto que o seu posuidor desbote ou teña a intención ou a
obriga de desbotar.
2. Residuos domésticos: residuos xerados nos fogares como consecuencia das actividades
domésticas.
Así mesmo teñen tal consideración:
a) os similares ós anteriores xerados en comercios, servizos e industrias.
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2. Así mesmo, como deber cívico, calquera cidadán poderá denunciar ante o concello aquelas
infraccións que presencie ou das que teña coñecemento certo, quedando a Administración
municipal obrigada a atender as reclamacións, denuncias e suxestións dos cidadáns, mediante o
exercicio das accións que proceda adoptar en cada caso.

b) os que se xeran nos fogares de aparatos eléctricos e electrónicos, roupa, pilas,
acumuladores, mobles e aparellos, así coma os residuos e entullos procedentes de
obras menores de construción e reparación domiciliaria.
c) os procedentes da limpeza das vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, os
animais domésticos mortos e os vehículos abandonados. Así coma os procedentes de
mercados, feiras, festexos ou actos similares.
d) Serán considerados como residuos domésticos aqueles que a lexislación defina como
tales en cada momento.
3. Residuos comerciais: Residuos xerados pola actividade propia do comercio, ao por maior e
ao por menor, dos servizos de restauración e bares, das oficinas e dos mercados, así como do
resto do sector servizos.
4. Residuos industriais: os resultantes dos procesos de fabricación, de transformación, de
utilización, de consumo, de limpeza ou de mantemento xerados pola actividade industrial,
excluídas as emisións á atmosfera reguladas na lei 34/2007, de 15 de novembro (de calidade do
aire e de protección da atmosfera).
5. Residuo perigoso: aquel que presenta unha ou varias das características perigosas
enumeradas no Anexo III de la lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados,
así como o que poida aprobar o Goberno de conformidade co establecido na normativa europea
ou nos convenios internacionais, así como os recipientes ou envases que os contiveran.
6. Residuos municipais: considéranse residuos de competencia municipal os residuos
domésticos xerados nos fogares, comercios ou servizos, así como, cando así o estableza o
concello, os comerciais non perigosos.
7. Biorresiduo: residuo biodegradable de xardíns e parques, residuos alimenticios e de cociña
procedentes de fogares, restaurantes, servizos de restauración colectiva e establecementos de
venta ó por menor, así como residuos comparables procedentes de plantas de procesado de
alimentos.

9. Posuidor de residuos: o produtor ou outra persoa física ou xurídica que estea en posesión de
residuos.
10. Xestión de residuos: a recollida, transporte e tratamento dos residuos, incluída a vixilancia
destas operacións.
11. Xestor de residuos: a persoa ou entidade, pública ou privada, rexistrada mediante
autorización ou comunicación que realice calquera das operacións que compoñen a xestión dos
residuos, sexa ou non o produtor dos mesmos.
12. Recollida: operación consistente no acopio de residuos, incluída a clasificación
almacenamento iniciais para o seu transporte a unha instalación de tratamento.

e

13. Recollida separada: a recollida na que un fluxo de residuos mantense por separado,
segundo o seu tipo e natureza, para facilitar un tratamento específico.
14. Reutilización: calquera operación mediante a cal produtos ou compoñentes de produtos que
non sexan residuos se utilizan de novo coa mesma finalidade para a que foron concibidos.
15. Tratamento: as operacións de valorización ou eliminación, incluída a preparación anterior á
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8. Produtor de residuos: calquera persoa física ou xurídica cuxa actividade produza residuos
(produtor inicial) ou calquera persoa que efectúe operacións de tratamento previo, de mistura ou
de outro tipo, que ocasionen un cambio de natureza ou de composición destes residuos.

valorización ou eliminación.
16. Valorización: calquera operación cuxo resultado principal sexa que o residuo sirva a unha
finalidade útil ó substituír a outros materiais, que de outro modo teríanse utilizado para cumprir
unha función particular ou que o residuo sexa preparado para cumprir esa función na instalación
ou na economía en xeral.
17. Reciclado: toda operación de valorización mediante a cal os materiais de residuos son
transformados de novo en produtos, materiais o sustancias, tanto si é coa finalidade orixinal
como con calquera outra finalidade. Inclúe a transformación do material orgánico, pero non a
valorización enerxética nin a transformación en combustibles.
18. Eliminación: calquera operación que non sexa a valorización, incluso cando a operación
teña como consecuencia secundaria ol aproveitamento de sustancias ou enerxía.
19. Prevención: conxunto de medidas adoptadas na fase de concepción e deseño, de produción,
de distribución e de consumo dunha sustancia, material ou produto, para reducir a cantidade de
residuo, os impactos xerados sobre o medio ambiente e a saúde humana, e/ou o contido de
sustancias nocivas en materiais e produtos.

21. Residuos de construción e demolición. Ós efectos desta Ordenanza, considéranse residuos
municipais de construción e demolición os que se xeren como consecuencia de obras menores e
pequenas reparacións domiciliarias, entendendo por tales as obras de construción e/ou
demolición nun domicilio particular, comercio, oficina ou inmoble do sector servizos, de sinxela
técnica e escasa entidade construtiva e económica, que non supoñan alteración do volume, do
uso, das instalacións de uso común ou do número de vivendas e locais, e que non precisen de
proxecto firmado por profesionais titulados. O resto de residuos de construción e demolición
(residuos de natureza fundamentalmente inerte xerados en obras de escavación, nova
construción, reparación, remodelación, rehabilitación e demolición non incluídas na definición
anterior) non se consideran residuos municipais e están regulados pola normativa
medioambiental específica.
22. Residuos de animais domésticos mortos. Defínese animal doméstico nos mesmos termos
que no Artigo 3.3 e 4 da lei 8/2003, de 24 de abril, de Sanidade Animal, onde se establece que
os animais domésticos son aqueles animais de compaña que teñan no seu poder as persoas, cuxa
tenencia non teña como destino o seu consumo ou o aproveitamento das súas producións, ou
non se leve a cabo, en xeral, con fins comerciais ou lucrativos, co fin de vivir en domesticade no
fogar, así coma os de acompañamento, condución e axuda de persoas cegas o con deficiencia
visual grave o severa. Os cadáveres de animais domésticos cuxos propietarios residan no
municipio de Viveiro, considéranse residuos municipais.
23. Residuos de aceites e graxas vexetais de orixe domiciliaria. A efectos de esta Ordenanza,
son residuos municipais aqueles aceites usados provenientes dos procesos de cocción en
domicilios particulares. Os provenientes de procesos de cocción en comedores, restaurantes,
hoteis, cociñas industrias, se considerarán residuos industriais, en cuxo caso o titular do
establecemento deberá xestionalos a través dos xestores autorizados.
24. Residuos sanitarios non perigosos: Son os así tipificados no Decreto 38/2015, e 26 de
febreiro, de residuos sanitarios de Galicia.
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20. Residuos voluminosos. Considéranse residuos voluminosos aqueles residuos municipais
que polo seu tamaño, forma, volume, peso ou tipoloxía, non poden ser retirados polos servizos
de recollida domiciliaria mediante contedores ubicados na vía pública, sendo necesaria a
utilización doutros sistemas de recollida e transporte especiais para asegurar o seu correcto
traslado, tratamento e eliminación. Son considerados residuos voluminosos: -Mobiliario
doméstico. -Electrodomésticos e outros aparellos voluminosos. -Restos de embalaxes, palets e
outros útiles similares de desfeito. Non se consideran residuos municipais os residuos
voluminosos provenientes de organismos públicos, institucións ou industrias.

- Clase I: residuos domésticos, son residuos xerados nos centros sanitarios similares ós
producidos nos fogares.
- Clase II: residuos no domésticos, son residuos xerados nos centros sanitarios
diferentes dos producidos nos fogares.
Inclúense nesta clase:
1º. Clase IIa: residuos específicos da actividade sanitaria, que son os xerados nos
centros sanitarios, diferentes dos producidos nos fogares, como resultado da actividade
sanitaria propiamente dicha.
2º. Clase IIb: residuos non específicos da actividade sanitaria, que son os xerados nos
centros sanitarios, diferentes dos producidos nos fogares, e que non son resultado da
actividade sanitaria propiamente dicha.
TITULO II
LIMPEZA VIARIA
Este título ten por obxecto regular no ámbito das competencias do Concello de Viveiro as
seguintes situacións, actuacións e comportamentos:
a) A limpeza da vía pública no que se refire ao uso común xeral dos cidadáns, e as
actividades susceptibles de ensuciar as vías públicas. A limpeza de soares e terreos de
propiedade municipal; e a inspección e a realización subsidiaria da limpeza de soares e
terreos de titularidade privada.
b) A prevención do estado de sucidade no termo municipal producida como
consecuencia das manifestacións públicas na rúa, e a limpeza dos bens de dominio
municipais no que respecta ao seu uso común especial e privativo.
c) O mantemento do estado xeral de limpeza e ornato dos espazos públicos e dos bens
de dominio publico municipal.

Artigo 5. Dereitos e obrigas dos cidadáns.
1. Todos os cidadáns teñen dereito a desfrutar dun ambiente adecuado e dun entorno limpo e
libre de residuos.
2. En atención a este dereito, non está permitida, con carácter xeral, acción algunha que
menoscabe a limpeza do municipio, empeore o seu aspecto ou vaia en detrimento do seu ornato,
deixando a salvo as situacións autorizadas polo concello, previa adopción das medidas que este
determine.
3. En concreto, quedan prohibidas as seguintes condutas:
a)

Depositar, tirar ou abandonar calquera clase de producto, en estado sólido, líquido ou
gaseoso, que poda alterar as condicións de limpeza que esixe a estética do concello,
incluída a varredura da vía pública que recollan os particulares.

b) Abandonar na vía pública productos do barrido e limpeza producidos por particulares.
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Capítulo I: Da limpeza como consecuencia do uso común xeral dos cidadáns.

c) A limpeza ou, de ser o caso, sacudida de alfombras, prendas ou calquera outro obxecto
sobre a vía pública desde fiestras, balcóns ou terrazas, así coma tirar calquera tipo de
residuo á vía pública dende fiestras, terrazas, balcóns, aberturas exteriores, etc., dos
edificios, vivendas ou establecementos, incluso en bolsas ou calquera outro recipiente.
d) O vertido de augas procedentes de limpezas de calquera tipo sobre a vía pública ou na
rede de sumidoiros.
e)

Evacuar á rede de sumidoiros calquera tipo de residuo sólido ou pastoso.

f) O lavado e limpeza de vehículos e calquera outra operación de mantemento destes, agás
reparacións de emerxencia. Neste caso deberá procederse á limpeza da zona afectada.
g) Tirar ó chan cáscaras, papeis, gomas de mascar, cigarros, envoltorios ou calquera outro
desperdicio, que deberá depositarse nos lixos instalados para tal fin.
h) Non se permite regar as plantas instaladas no exterior dos edificios se a consecuencia
desta operación se producen vertidos ou salpicaduras sobre a vía pública ou sobre os
seus elementos. A rega farase coa debida precaución e coidado para non causarlles
molestias nin prexuízos aos cidadáns e dacordo co horario establecido nesta ordenanza.
i)

Satisfacer as necesidades fisiolóxicas ou cuspir na vía pública.

j)

Depositar nos lixos ou colectores de recollida de residuos cabichas de cigarros ou outras
materias prendidas.

k) Dar de comer aos animais sin dono conocido, e, en particular, a gaivotas, cans e gatos.

l)

Ensuciar a vía pública como consecuencia da tenza de animais.

m) Facer fogueiras, lumaradas ou queimas de calquera clase, salvo autorización expresa da
administración competente para eventos sinalados, que indicará o lugar e as condicións
en que estas accións se poden realizar.

o) As condutas vandálicas, agresivas ou neglixentes no uso do mobiliario urbano que
xeren situacións de risco ou perigo para a saúde e a integridade física das persoas ou
dos bens.
p) Tirar ao chan ou depositar recipientes de bebidas como latas, botellas, vasos, ou
calquera outro obxecto.
q) Realizar calquera clase de pintadas e inscricións, tanto na vía pública, coma sobre o
mobiliario urbano ou sobre muros, paredes de edificios, fachadas, estatuas,
monumentos e, en xeral, calquera elemento integrante da cidade. Exceptúanse os
graffitis realizados nos lugares expresamente autorizados para o efecto.
r) Abandonar mobles e aparellos particulares.
4. A comisión dalgunha das conductas descritas, ou de calquera outra que supoña un menoscabo
para a limpeza ou ornato do municipio, conlevará a obriga de reparar o dano causado na forma
en que se determine polos Servicios Municipais competentes, sen perxuicio das sancións a que,
no seu caso, houbera lugar.
Artigo 6. Necesidades fisiolóxicas.
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n) Botar calquera tipo de desperdicio dende vehículos, tanto parados como en marcha.

Fundaméntase a regulación contida neste artigo na protección da saúde pública e da salubridade,
do dereito a gozar dun espazo público limpo e non degradado e no respecto polas pautas de
convivencia cidadá e civismo.
1. Prohíbese satisfacer necesidades fisiolóxicas en calquera dos espazos públicos.
2. Será circunstancia agravante a realización da conduta descrita no apartado anterior
cando se leve a cabo en espazos de concorrida afluencia de persoas ou frecuentado por
menores ou cando se faga en monumentos, edificios ou espazos públicos catalogados ou
protexidos.
Artigo 7. Réximen de sancións.
1. A conduta descrita no apartado primeiro do artigo precedente será constitutiva de
infracción leve.
2. Constituirá infracción leve agravada a conduta descrita no apartado 2 do artigo
precedente.
Artigo 8. Consumo de bebidas na vía pública.
1. Queda prohibido o consumo de bebidas na vía pública cando poida alterar gravemente a
convivencia cidadá. Para estes efectos, prodúcese alteración cando concorran as circunstancias
seguintes:
a) Cando pola morfoloxía ou a natureza do lugar público, o consumo poida facerse de
forma masiva por grupos de cidadáns/ás ou invite á aglomeración destes.

2. Prohíbese nas vías e zonas públicas, a distribución e subministro de bebidas, incluso desde
vehículos automóbiles, caravanas, carros barracas ou similares, se realicen a título oneroso ou
gratuíto excepto os supostos expresamente autorizado pola administración competente.
3. Igualmente prohíbese a distribución e venda de bebidas alcohólicas, independentemente do
seu grao alcohólico, destinadas ao consumo fóra do propio establecemento de venda, entre as
22,00 e as 08,00 horas do día seguinte, agás nos supostos de veladores e terrazas de
establecementos adicados á restauración ou hostalería, así como en festas, feiras, romarías e
festexos populares previa autorización expresa do Concello.
4. Nos supostos referidos nos parágrafos anteriores, os axentes da autoridade poderán retirar e
intervir cautelarmente as bebidas, os envases e os demais elementos obxecto das prohibicións,
así como os materiais ou os medios empregados. As bebidas alcohólicas e alimentos inservibles
poderán ser destruídos inmediatamente por razóns hixiénico sanitarias.
5. Ademais dos supostos nos que así se prevea expresamente nesta Ordenanza, os axentes da
autoridade poderán, en todo caso, decomisar os utensilios e xéneros obxecto de infraccións ou
que serviron, directa ou indirectamente, para a comisión da mesma, así como o diñeiro, os
froitos e os produtos obtidos coa actividade infractora, os cales quedarán baixo custodia
municipal mentres sexa necesario para a tramitación do expediente sancionador ou, a falta deste,
mentres perduren as circunstancias que provocaron o decomiso. De tratarse de bens funxibles,
destruiranse ou se lles dará o destino adecuado. Os obxectos decomisados depositaranse a
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b) Cando como consecuencia da acción do consumo se poida deteriorar a tranquilidade
do contorno ou provocar nel situacións de insalubridade. A prohibición a que se refire este
apartado quedará sen efecto nos supostos en que o consumo de bebidas teña lugar en
estabelecementos e outros espazos reservados expresamente para esa finalidade, como terrazas e
veladores, e cando dito consumo conte coa oportuna autorización que as autoridades
competentes poden outorgar en casos puntuais

disposición do órgano sancionador competente para a resolución do expediente. Unha vez
ditada resolución firme e transcorridos dous meses sen que o titular recuperase o obxecto,
procederase a súa destrución ou entregarase gratuitamente a entidades sen ánimo de lucro con
fins sociais.
6. Sen prexuízo da responsabilidade civil subsidiaria dos pais ou nais, titores ou titoras,
gardadores ou gardadoras polas accións dos menores de idade que dependan deles, aqueles
serán tamén responsábeis directos e solidarios das infraccións cometidas por estes, sempre que,
pola súa parte, conste dolo, culpa o neglixencia, incluída a simple inobservancia.
7. As bebidas vendidas nun estabelecemento hostaleiro deberán ser consumidas no interior
deste, agás nos supostos previstos no parágrafo primeiro deste artigo.
Artigo 9. Limpeza das vías públicas.
1. Considéranse vías públicas, sendo, por tanto, a súa limpeza de responsabilidade municipal, as
rúas, prazas, camiños, calzadas, beirarrúas, zonas verdes e demais bens de propiedade municipal
e uso público destinados directamente ó uso común xeral dos cidadáns.
2. O Servizo de limpeza da vía pública prestarase por este concello, ben directamente cos seus
propios medios, ou a través das formas de xestión indirecta previstas e autorizadas na vixente
lexislación.
3. Os espazos públicos ou elementos ao servizo da cidadanía situados na vía pública que non
sexan de responsabilidade municipal deberán ser obxecto de limpeza, conservación e
mantemento por parte dos seus titulares administrativos, salvo que se dispoña outra cousa ao
respecto nos oportunos acordos ou convenios de colaboración.

Artigo 10. Novas urbanizacións.
Nas novas urbanizacións non se realizarán os servizos que comprende a limpeza viaria, se
proceden, así como os de conservación e mantemento, mentres non se acredite a obtención da
correspondente licenza de primeira ocupación ou, se é o caso, da correspondente acta de
recepción da urbanización.
No suposto contemplado no apartado anterior, a autoridade municipal competente, en exercicio
das súas facultades, resolverá de acordo co interese cidadán.
En tanto a urbanización non sexa aceptada polo Concello, de conformidade coa normativa
urbanística, as obrigas de mantemento e limpeza serán asumidas polo seu promotor, serán de
aplicación todos os puntos especificados nesta sección ao respecto das urbanizacións de
titularidade privada, deberán facerse cargo da eliminación dos residuos que puidesen ser
amoreados nos colectores e asumirán o seu custo. Cando o interesado falte ás obrigas
establecidas o Concello procederá á execución subsidiaria, pasando os custos da xestión precisa
ao responsable.
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4. O mobiliario urbano (enténdese por mobiliario urbano os bancos, papeleiras, xogos, fontes,
farois, árbores, sinalizacións, colectores de residuos urbanos, estatuas, esculturas, xardineiras,
quioscos, marquesiñas e demais elementos colocados polo Concello na vía pública existente
nos parques, xardíns, zonas verdes e vías públicas, no que se encontran comprendidos os
bancos, xogos infantís, papeleiras, fontes, señalización e elementos decorativos tales como
farolas e estatuas) deberá manterse no máis axeitado e estético estado de limpeza e
conservación.

Capítulo II. Actividades susceptibles de ensuciar as vías públicas.
Casos particulares.
Artigo 11. Establecementos e actividades comerciais.
1. Os titulares de establecementos comerciais están obrigados a manter nas debidas condicións
de limpeza os seus escaparates, portas, toldos, rótulos, etc., debendo realizar as operacións
pertinentes coa precaución de non ensuciar a vía pública. Cando a súa actividade comercial
afecte ás beirarrúas coidarán de que as mesmas permanezan sempre limpas.
2. Os titulares de establecementos para os cales se realicen operacións de carga e descarga
deberán proceder, cantas veces fora preciso, ó lavado das beirarrúas, para manter a vía pública
nas debidas condicións de limpeza.
3. Cando no establecemento se desenvolvan actividades particularmente susceptibles de xerar
sucidade na vía pública, os seus titulares quedan obrigados a vixiar e manter a limpeza do
espazo público afectado pola súa actividade, debendo limpalo coa frecuencia que sexa precisa,
e, en todo caso, diariamente ó cese daquela, retirando os materiais residuais resultantes. Esta
obriga incumbe de maneira especial a:
- Titulares de terrazas de cafés, bares, restaurantes e establecementos análogos.
- Titulares de quioscos, estancos, expenderías de loterías e demais locais en que se
vendan artigos con envoltorios desbotables ou similares.
- Vendedores en mercados ou mercadillos.

4. Os titulares da autorización municipal para o exercicio de actividades na vía pública tales
como mercados, feiras de diversa índole, circos, etc., deberán velar en todo momento para que o
espazo público en que desenvolven a súa actividade e o seu contorno próximo nun radio mínimo
de cinco metros non se ensucien e os seus elementos urbanos ou arquitectónicos non se
deterioren, quedando obrigados, se é o caso, á correspondente reparación, reposición, limpeza,
etc.
5. Os titulares de talleres ou actividades de reparación, mantemento e limpeza de vehículos, os
de pasaxes e aparcadoiros, así como os concesionarios de aparcadoiros públicos, deberán
manter limpas as beirarrúas e rampas de acceso a eles, en especial no referente a graxas, aceites
e carburantes. Igual obriga incumbe ós titulares de espazos públicos reservados para o
estacionamento de camións, camionetas ou alugamento de vehículos e similares.
6. As operacións de limpeza que deban efectuarse polo Servizo Municipal de limpeza en
substitución do titular da actividade, por causa do incumprimento das obrigacións citadas, serán
obxecto de cuantificación económica e liquidación ó responsable polo procedemento previsto
para as execucións subsidiarias.
Artigo 12. Organizadores privados dun acto público en espazos de propiedade municipal.
1. Os organizadores privados dun acto público en espazos de propiedade municipal deberán
solicitar a correspondente autorización, indicando ó concello o lugar, percorrido e horario do
acto que pretenda celebrarse, quedando responsabilizados da limpeza dos espazos afectados
unha vez finalizado.
2. O concello esixirá a constitución dunha fianza en función dos previsibles traballos
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Estes establecementos deberán dispor nos seus locais de papeleiras, cinceiros e outros elementos
de contención para a recollida dos residuos que xeren.

extraordinarios de limpeza que, no seu caso, deberán efectuarse a consecuencia da sucidade
producida pola celebración do acto. De encontrarse o espazo afectado e o da súa influencia en
perfectas condicións de limpeza, a fianza será devolta. En caso contrario, deducirase da mesma
o importe dos traballos extraordinarios a realizar. A fianza calcularase en función da afluencia
ou aforo previstos para o acto, tendo en conta o custo estimado para a limpeza, establecéndose
os seguintes importes:
Para aforos inferiores a 200 persoas: 445€
Para aforos entre 200 e 500 persoas: 1.200 €
Para foros superiores a 500 persoas: 2.650€
3. Se, como consecuencia directa da celebración dun acto público, houbera deterioro na vía
pública ou no seu mobiliario, serán responsables os seus organizadores o promotores, quen
deberán aboar os gastos de reparación ou reposición, con independencia das sancións a que
houbera lugar.
Artigo 13. Actividades de transporte.
Os propietarios e condutores de vehículos que transporten terras, carbóns, entullos, materiais en
po, cartóns, papeis ou calquera outro material similar, observarán escrupulosamente o
establecido no Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento
Xeral de Circulación, e en calquera caso acondicionarán a carga de forma que se evite a caída da
mesma, adoptando para elo as precaucións que foran necesarias, cubríndoa totalmente con toldo
ou malla.
Artigo 14. Obras.
1. Quen realice obras na vía pública ou lugares adxacentes deberán adoptar as medidas
necesarias para que as zonas próximas á execución das obras se manteñan limpas e libres de po.
En concreto, deberán tomarse as medidas pertinentes para a limpeza das rodas dos vehículos
que se despracen dende as zonas afectadas polas obras.

3. Os residuos procedentes das obras, depositaranse nos elementos de contención previa
autorización do concello. Prohíbese o abandono, vertido ou depósito directo na vía pública,
solares ou descampados, de calquera material residual de obras ou actividades viarias. Estes
residuos deberán ser retirados das obras polos seus responsables e xestionados de maneira
adecuada.
4. O transporte de formigón con vehículo formigoneira requirirá o peche da boca de descarga
cun dispositivo apto para impedir o vertido de formigón na vía pública. A limpeza das
formigoneiras deberá ter lugar na propia planta de formigado ou no punto de destino do
formigón, e en ningún caso na vía pública. Do incumprimento do anterior serán responsables
solidariamente o propietario e o condutor do vehículo, quedando obrigados á limpeza do
formigón que se vertera e da vía pública afectada, sen prexuízo das sancións que correspondan.
5. Os promotores e os contratistas das obras de edificios en construción, rehabilitación, reforma
ou derribo serán solidariamente responsables da limpeza da área da vía pública que se vexa
afectada por aquelas.
Artigo 15. Animais na vía pública.
1. A tenencia de animais na vía pública deberá axustarse ás prescricións contidas na
correspondente Ordenanza Municipal reguladora da tenencia de cans e outros animais
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2. En xeral, todas as operacións relacionadas coa execución das obras, así como as de
subministro de materiais e de recollida de residuos, deberán realizarse no interior do recinto da
obra ou dentro da zona acoutada da vía pública debidamente autorizada como auxiliar da obra.

domésticos, así como a calquera outra disposición que a modifique ou substitúa. Considéranse
animais domésticos os afectados pola citada ordenanza.
2. O condutor ou propietario de cans ou outros animais, está obrigado a impedir que estes fagan
as súas deposicións sobre as rúas, beirarrúas, calzadas, zonas verdes e demais espazos públicos.
En último extremo, de non terse cumprido as indicacións anteriores, deberán recollerse as
deposicións do animal en bolsa que, unha vez pechada, se depositará nas papeleiras ou, dentro
do horario pertinente, nos contedores, así como proceder á limpeza da zona da vía pública que,
con tal motivo, se tivera ensuciado.
3. Os propietarios son os responsables dos danos ou afeccións a persoas e cousas e de calquera
acción que ocasione sucidade na vía pública por animais da súa pertenza. En ausencia da persoa
propietaria, será responsable subsidiaria a persoa que conducise ó animal no momento de
producirse a acción.
4. Ante a situación de que un animal causase suciedade na vía pública, e con independencia das
sancións a que dese lugar, a autoridade municipal está facultada en todo momento para esixir do
propietario ou condutor do animal a reparación de seguido da afección causada.
5. A celebración de festas tradicionais e outros actos públicos que requiran a participación de
animais, así coma os concursos, exposicións, e similares, de animáis que se fagan en zona de
dominio público, precisarán de autorización municipal co conseguinte depósito de fianza para
responder dos danos ou sucidade que puideran ocasionar por este motivo. Será obrigación dos
organizadores destes eventos limpar o ámbito de afección do servizo municipal,
subsidiariamente, deixará a zona nas debidas condicións de limpeza. O Concello, con
independencia da sanción a aplicar, deducirá o custo da limpeza da fianza depositada ou fará
aboar os gastos que se deriven destes traballos.
A fianza calcularase en función da afluencia ou aforo previstos para o acto, tendo en conta o
custo estimado para a limpeza, establecéndose os seguintes importes:

6. En aras a ineludibles consideracións de índole sanitaria e limpeza urbana, queda prohibida a
dispensación de alimentos na vía pública a animais sin dono conocido, e, en particular, a
gaivotas, cans e gatos.
7. Queda prohibida a limpeza e o aseo de animais na vía pública, así como o abandono de
animais mortos.
Artigo 16. Elementos publicitarios.
1. Carteis.
Prohíbese fixar carteis ou adhesivos publicitarios, salvo nos cilindros publicitarios ou en
lugares, e nas condicións, previamente sinalados polo concello.
A colocación de carteis ou de pancartas na vía pública sen autorización poderá dar lugar á súa
inmediata retirada, coa imposición de sancións e cargo dos gastos ocasionados pola limpeza aos
responsables, entendendo por tales ós anunciantes.
2. Distribución de panfletos ou similares.
Prohíbese espallar e arroxar sobre a vía pública toda clase de panfletos, textos impresos ou
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Para aforos inferiores a 200 persoas: 445€
Para aforos entre 200 e 500 persoas: 1.200 €
Para foros superiores a 500 persoas: 2.650€

materiais similares.
Os servizos municipais correspondentes procederán a limpar a parte do espazo urbano que se
vise afectado pola distribución ou dispersión de panfletos ou folletos, e imputaráselles aos
responsables o custo dos servizos extraordinarios prestados, sen prexuízo da imposición das
sancións que correspondan.
A distribución de publicidade nos edificios deberá facerse utilizando os medios con que conten
estes. Prohíbese de xeito expreso a distribución de publicidade que implique, dalgún xeito, o
amoreamento temporal na vía pública ou na parte exterior ás portas dos portais de entrada aos
edificios.
Queda dispensada da prohibición contida no presente apartado a propaganda efectuada en
tempo de campaña electoral, dentro do período legalmente establecido ó efecto, así como
aqueles supostos relacionados con actos de especial significación ou transcendencia cidadá, con
suxeción, en todo caso, ás disposicións do concello e demáis administracións competente.
Artigo 17. Pintadas
1. Prohíbense toda clase de pintadas na vía pública, tanto sobre os seus elementos estruturais,
rúas, beirarrúas e mobiliario urbano, como sobre os muros, paredes, estatuas, monumentos e
calquera elemento externo da cidade.
2. Serán excepción, en relación co apartado 1 anterior:
a) As pinturas murais feitas sobre os valados dos terreos edificables, peches de obra,
paredes medianeiras vistas e elementos con carácter provisorio, para as que será
preciso a previa autorización do seu propietario.
b) Aquelas feitas sobre elementos expresamente dispostos para este fin polo Concello.

4. Será responsabilidade das persoas propietarias dos edificios, muros, ou elementos en xeral, a
limpeza das pintadas realizadas sobre eles, aínda que non estean relacionados coa autoría, e con
independencia das posibles reclamacións ou denuncias que poidan interpoñer contra os seus
autores.
Artigo 18. Execución subsidiaria.
Sen perxuizo da imposición das sancións que procedan por incumprimento das normas que se
establecen nos precedentes artigos, o concello poderá realizar subsidiariamente os traballos que
non executen os obrigados, a costa destes.
Capítulo III.- Limpeza de solares e demáis terreos de propiedade privada.
Artigo 19. Obrigas xerais.
1. Os propietarios de terreos situados no termo municipal, sen prexuízo das obrigas que
estableza a normativa urbanística ou de prevención de incendios, deberán mantelos limpos,
libres de desfeitos, maleza e residuos e nas debidas condicións de hixiene, salubridade,
seguridade e ornato público. Para iso, realizarán as tarefas de mantemento necesarias co fin de
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3. En calquera momento, a través dos servizos municipais correspondentes, o Concello poderá
proceder ao borrado ou eliminación das pintadas que non conten con autorización.

que permanezan limpos de maleza, evitando que as augas de escorrentías e as ramas das árbores
afecten ao espazo público.
Esta obriga comprende tamén a esixencia de desratización e desinfección dos citados terreos,
cando estean próximos ás vivendas.
2. Nos solares sen edificar o Concello poderá ordenar o peche perimetral cunha valla de
características que determinará o propio Concello cando se detecte que a ausencia do dito peche
provoca a súa utilización coma espazo de amoreamento de residuos ou ocasiona menoscabo do
ornato público.
Artigo 20. Titularidade.
Para os efectos desta ordenanza, salvo proba en contra e sen perxuízo da inscrición contida no
Rexistro da Propiedade, considéranse propietarios dos terreos os titulares catastrais. En caso de
discrepancia entre o titular catastral e o que conste inscrito no Rexistro da Propiedade, terase en
conta a titularidade que resulte do Rexistro.
En caso de que o propietario do terreo resulte descoñecido ou ben que, intentada a notificación a
este, resulte imposible a súa práctica, por motivos de interese público, o Concello poderá
proceder á limpeza, repercutindo, se é o caso, ao propietario o custo que tal actuación xere.
Artigo 21. Comprobacións.
A Policía Local e os vixiantes e técnicos municipais, poderán inspeccionar de oficio ou por
pedimento dun particular os terreos do termo municipal para os efectos de comprobar o disposto
nos artigos anteriores.
Artigo 22. Procedemento.

O incumprimento da orde de execución municipal determinará a execución subsidiaria ou a
execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas, reiterables ata lograr a
execución do ordenado, sen prexuízo, se cómpre, da apertura do correspondente expediente
sancionador.
En caso de emerxencia debidamente acreditada, o Concello poderá proceder á limpeza e á
adopción das medidas provisionais oportunas, sen prexuízo dos trámites e das sancións que
correspondan.
Artigo 23. Da limpeza das zonas próximas ás masas forestais.
Os propietarios das masas forestais e dos terreos lindantes con estas estarán obrigados a adoptar
as medidas de prevención de incendios forestais establecidas na normativa estatal e autonómica
que resulte de aplicación nesta materia.
Capítulo IV.- Limpeza de espazos e inmobles privados.
Artigo 24. Disposicións xerais.
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O Concello, nos supostos recollidos neste título e atendendo á normativa vixente que resulte de
aplicación e logo do trámite de audiencia aos interesados, requiriralles para que, no prazo que se
lles indique, realicen as obras ou operacións necesarias para manter os terreos nas debidas
condicións de hixiene, seguridade, salubridade, ornato público, e, de ser o caso, valado.

1. As persoas propietarias de inmobles ou, subsidiariamente, as persoas usuarias, sen prexuizo
das obrigas establecidas na normativa urbanística, teñen a obriga de mantelos nas debidas
condicións de seguridade, salubridade, limpeza e ornato público.
2. É responsabilidade dos propietarios manter nas debidas condicións de limpeza, seguridade,
salubridade e ornato público as beirarrúas, patios interiores, patios de luces, galerías comerciais,
rúas e zonas verdes de urbanizacións privadas, soares e terreos e, en xeral, todas aquelas zonas
de dominio e uso particular, en especial todas aquelas partes das edificacións ou instalacións
visibles desde a vía pública, en especial, fachadas, entradas, escaleiras de acceso e medianeiras.
Para estes efectos, os propietarios deberán proceder aos traballos de mantemento, limpeza,
revocado e estucado ou pintado, cando por motivos de ornato público sexan necesarios ou así o
ordene a Autoridade Municipal, previo informe dos servizos municipais competentes.
3. Así mesmo, é obriga da propiedade do inmoble manter en condicións adecuadas as
chemineas, baixantes e canles de auga, acometidas de saneamento, tellados, antenas de televisor,
pararraios e calquera outra instalación complementaria.
4. O Concello exercerá o control sobre estas obrigas e poderá esixir aos seus titulares a adopción
das medidas necesarias. Así mesmo, poderá previo trámite de audiencia aos interesados,
requirirlles para que, no prazo que se sinale, realicen as obras ou reparacións necesarias
advertíndolles que, en caso de incumprimento da orde de execución das obrigas previstas nesta
ordenanza, se procederá á execución subsidiaria ou á execución forzosa mediante a imposición
de multas coercitivas, reiterables ata lograr a execución do ordenado, sen prexuízo, se é o caso,
da apertura do correspondente expediente sancionador.
5. No caso de ausencia dos propietarios e cando existan razóns de interese público, derivados
das condicións de insalubridade dos terreos, o persoal acreditado do Concello poderá acceder á
parcela e solicitará, de ser o caso, a previa autorización xudicial. Os servizos municipais
imputarán aos propietarios os custos das operación de mantemento, reparación e limpeza dos
elementos e partes exteriores dos inmobles, a carga, retirada, transporte e eliminación dos
materiais residuais abandonados así coma cantas operacións fosen precisas para a conservación
e mantemento de bens de natureza privada, así coma as que se deriven da devolución ao seu
estado inicial e a sanción correspondente por incumprimento e abandono.

TITULO III
RESIDUOS MUNICIPAIS
Capítulo I. Recollida de residuos.
Artigo 25. Residuos municipais.
1. Considéranse residuos de competencia municipal os residuos domésticos xerados nos fogares,
comercios e servicios, así como, cando así o estableza o concello, os comercias non perigosos.
2. Corresponde ó concello:
- a recollida dos residuos municipais xerados e depositados no municipio na forma
establecida na presente Ordenanza e nos termos previstos na lexislación de residuos
estatal e autonómica e na lexislación de réxime local.
- a potestade de vixilancia e inspección e a potestade sancionadora no ámbito das súas
competencias.

Cod. Validación: 3943EYK9R64DGFHECH94WZ6AK | Corrección: https://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 18 a 34

No suposto de incumprimento das obrigas establecidas neste artigo, asi como nas previstas ao
respecto na lexilación en materia urbanística, levaranse a cabo en cada caso os correspondontes
procedementos establecidos na normativa vixente de aplicación.

3. O concello poderá:
- aprobar, no ámbito das súas competencias, e en coordinación co plan nacional marco e
os plans autonómicos de xestión de residuos, o seu propio programa de xestión de
residuos e/ou o seu programa de prevención de residuos.
- xestionar os residuos comerciais non perigosos e os domésticos xerados en areas
industrias, nos termos que se establecen na presente Ordenanza.
Artigo 26. Sistemas de recollida.
Segundo a orixe e a clase de residuos, así como as características urbanísticas das diferentes
zonas do municipio, a recollida de residuos realizarase dalgunha das seguintes formas:
- Recollida por medio de contedores instalados na vía pública.
- Recollida por medio de contenerización soterrada.
- Recollida mediante cubos/contedores de uso exclusivo ubicados no interior das
vivendas ou locais de negocio.
Artigo 27. Recollida separada e depósito de residuos.
1. O concello implantará e fomentará, mediante campañas informativas e cantas actuacións
foran precisas, a recollida separada de residuos.

2. Os usuarios que xeren residuos municipais deberán separar en orixe as diferentes clases de
residuos:
- envases lixeiros (envases de plástico, metal ou cartón para bebidas tipo brick).
- vidro.
- papel e cartón (envases de papel-cartón e papel non envase).
- aceites vexetais usados.
- roupa e zapatos usados.
- residuos de medicamentos e os seus envases.
- pilas.
- fracción resto.
- animais mortos.
- voluminosos: mobles ou enseres.
- residuos de aparellos eléctricos ou electrónicos.
- vehículos ó final da súa vida útil.
- residuos de construción e demolición procedentes de obras menores.
- residuos sanitarios asimilables a domésticos.
- podas e outros residuos de xardinería
A anterior clasificación poderá ser modificada polo concello co obxecto de mellorar o
tratamento dos residuos, e/ou para dar cumprimento ós cambios normativos.
3. O depósito das distintas fraccións nas que se teñan separado os residuos, farase segundo se
indica:
a) A fracción orgánica e “varios ou resto” depositarase en contedor, ou contedor de
recollida soterrada de color verde.
b) Os envases depositaranse en contedor ou de recollida soterrada de color amarelo.
c)O papel e o cartón depositaranse en iglú ou buzón de recollida soterrada de color azul.
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A tal fin procurará, entre outros medios, subscribir convenios e acordos de colaboración con
suxeitos públicos e privados, tales como organizacións sen ánimo de lucro u outras entidades
que teñan entre os seus fins a protección ambiental, sistemas colectivos de xestión de residuos
ou asociacións de produtores.

d) O vidro depositar en contedor de color verde con forma de iglú ou buzón de recollida
soterrada.
e) As pilas depositaranse nos contedores destinados ó efecto, ubicados, ben na vía
pública ou no Punto Limpo, ou contedores de interior ubicados en centros
administrativos e outros.
f) A roupa e o calzado depositará nos contedores que determinadas organizacións sen
ánimo de lucro posúen no concello; ou no Punto Limpo.
g) Os residuos de medicamentos e os seus envases depositaranse nos puntos SIGRE das
farmacias.
h) O aceite vexetal usado de orixe domiciliario depositarase nos contedores de color
verde e laranxa.
4. Obrigas dos usuarios:
- Manter en adecuadas condicións de hixiene e seguridade os residuos mentres
permanezan no seu poder e hasta o momento do seu depósito na forma regramentada.
- Depositar os residuos urbanos dentro dos contedores, seguindo as normas establecidas,
e, en particular, contidos en bolsas ou recipientes debidamente cerrados.
- Comprimir e pregar, na medida do posible, as caixas e obxectos voluminosos que se
depositen nos contedores.
- Os residuos de papel e cartón deberán depositarse limpos, e o máis pregados que sexa
posible. En particular, as caixas de cartón serán cortadas e dobradas de forma adecuada
para a súa introdución e disposición nos contedores.

- Os residuos pertencentes á fracción orgánica e “resto” depositaranse nos contedores a
partir das 21 horas nos meses de verán e a partir das 20 h o resto do ano, e antes da hora
habitual de paso do camión de recollida de residuos. Cando se trate de establecementos
comerciais ou centros públicos ou privados cuxo peche total sexa anterior á hora
indicada, poderán depositar os seus residuos á hora do peche. Calquera modificación no
horario fixado adoptarase mediante Bando da Alcaldía, e será comunicada ós usuarios
polos medios que faciliten a maior difusión posible.
5. Prohíbese:
- O abandono de residuos na vía pública.
- O depósito de residuos en contedores distintos ós específicos de cada clase, así como a
mistura con outro tipo de materiais ou residuos, e calquera acto ou omisión que dificulte
ou impida a finalidade propia da recollida selectiva.
- O depósito a granel nos contedores dos residuos de materia orgánica ou resto.
- O vertido de residuos líquidos ou susceptibles de licuarse.
- O depósito de residuos nos contedores cando, polo seu tamaño, bloquee a boca de
recepción.
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Os cidadáns, previo ó depósito de papel ou cartón, deberán eliminar todo resto metálico,
de plástico ou parte sucia do mesmo.

- O depósito de obxectos metálicos ou doutra clase que poidan obstaculizar o normal
funcionamento do sistema mecánico dos vehículos de recollida.
6. Si, como consecuencia dun manexo ou depósito inadecuado dos residuos por parte dos
usuarios, se produciran vertidos, o causante será responsable da limpeza da suciedade
ocasionada dos danos producidos.
7. Cando o usuario debera desprenderse de residuos obxecto de recollidas domiciliarias en
cantidades maiores ás que constitúen a produción usual diaria, non poderá depositalos
xuntamente cos residuos habituais. Neste caso deberá poñerse en contacto cos Servizos
Municipais, para asegurar o correcto depósito e traslado daqueles.
8. Unha vez depositados os residuos nos contedores, aqueles pasan a ser de propiedade
municipal, quedando prohibido retiralos dos contedores excepto si se dispón de licencia expresa
outorgada polo concello.
Artigo 28. Sistemas de recollida de residuos domésticos e asimilados.
1. Recollida mediante contedores.
Os contedores utilizados para a recollida de residuos domésticos e asimilados instalaranse na vía
pública.
A determinación do número de unidades a empregar en cada zona e a súa ubicación
corresponde ó concello, quen así mesmo poderá establecer reservas de espazos ou retranqueos
nas beirarrúas para a ubicación dos contedores. En ningún caso os usuarios poderán manipular
os contedores, nin alterar a súa colocación. Tampouco se permite o estacionamento de vehículos
en lugares que dificulten o traslado dos contedores ou as operacións de carga e descarga dos
mesmos.
O concello procurará que a colocación dos contedores teña lugar onde resulte menos molesta
para os usuarios.

Pola súa parte, os usuarios e cidadáns en xeral deben observar unha conducta adecuada para a
conservación e mantemento dos contedores nas debidas condicións de hixiene e seguridade,
sendo responsables do deterioro que os recipientes poidan sufrir por a súa culpa, neglixencia ou
imprudencia. A mesma obrigación se establece respecto das barras protectoras, pivotes, barrotes,
etc., e marcas fixadas das zonas de recollida se as houbera.
2. Contedores de uso exclusivo.
No caso de establecerse nalgunha zona do Concello o sistema de recollida de residuos
denominado “porta a porta”, as comunidades de propietarios de cada inmoble ou, no seu caso,
os residentes no mesmo e os titulares dos establecementos de negocio disporán de contedores ou
cubos para os residuos da fracción orgánica e “varios ou resto” dentro do propio edificio, nun
recinto ou lugar axeitado para eles. Será responsabilidade das comunidades de propietarios de
cada inmoble o, no seu caso, dos residentes e os titulares dos establecementos de negocio sitos
no mesmo, sacar os contedores ou cubos á rúa unha hora antes da fixada para o paso do
vehículo de recollida, así como de retiralo posteriormente ó interior dos recintos. Nesta caso, as
viviendas de nova construción deberán dispor dunha reserva de espacio no que poida construirse
un almacén de contedores para o suposto de que algunha das fraccións de residuos pasase a
recollerse polo sistema de “porta a porta”, de conformidade co disposto no Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación.
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Os servicios correspondentes realizarán a limpeza periódica dos contedores, para a súa
conservación e mantemento en condicións hixiénicas.

Os grandes e medianos establecementos comerciais, así coma os establecementos de negocio
que xeren gran cantidade de residuos e aqueles especializados en bens de consumo cotiá con
clasificación de autoservizo, supermercado e hipermercado, así como aqueles outros que o
concello puidera determinar, salvo que teñan optado por xestionar os seus residuos por sí
mesmos, depositaranos en contedores o cubos de uso exclusivo, os cales albergarán en recintos
do propio establecemento debidamente acondicionados para elo e que cumpran coa normativa
aplicable.
Nas zonas peonís onde non se permita a circulación rodada, e por tanto non sexa posible o
acceso do vehículo de recollida ós portais, os contedores haberán de emprazarse en lugares
accesibles ó vehículo.
3. Sistema de recollida de residuos mediante contenerización soterrada.
O concello poderá aumentar as zonas con sistema de recollida de residuos urbanos e asimilados
mediante contenerización soterrada. Para a recollida de residuos neste sistema, utilizaranse os
seguintes buzóns:
- Buzón con listón verde, para os residuos orgánicos e outros restos de residuos domiciliarios,
que se depositarán en bolsas cerradas de tamaño adecuado ó da boca do buzón.
- Buzón con listón amarelo, destinado a residuos de envases lixeiros.
- Buzón con listón azul, para os residuos de papel, que, no seu caso, deberán ser pregados o
troceados adaptando o seu tamaño ó da boca do buzón.
- Buzón con listón verde, para os residuos de vidro.
Artigo 29. Punto Limpo.

2. O concello determinará, mediante a correspondente ordenanza, a relación exacta de residuos
que poden depositarse no Punto Limpo, así como o volume ou cantidade de cada residuo que
pode ser admitido a través deste sistema. Estarase ó disposto na correspondente ordenanza.
Artigo 30. Prohibición de arroxar residuos á rede de saneamento.
Queda prohibida a evacuación de ningún tipo de residuo sólido a través da rede de saneamento.
Igualmente prohíbese a instalación de trituradores domésticos ou industriais que, polas súas
características, evacúen os residuos triturados á rede de saneamento.
Capítulo II. Residuos municipais especiais.
Artigo 31. Animais domésticos mortos.
1. Serán considerados animais domésticos mortos os cadáveres ou restos de animais de
compañía que convivan no fogar co mesmo obxecto. Quedan excluídos desta ordenanza os
cadáveres ou restos de animais mortos procedentes de vacarizas, cortes, cuadras e currais de
gando e aves; nestes casos, os seus propietarios ou posuidores están obrigados a xestionalos
consonte o disposto na normativa correspondente.
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1. O Punto Limpo é un centro de recollida, clasificación e almacenamento temporal dos
residuos xerados nos fogares que polo seu volume ou outras características non puideran ser
depositados nos sistemas de recollida da vía pública, ou cuxa eliminación mediante tal sistema
ou mediante o vertido á rede de saneamento, puidera dar lugar a deterioro nas instalacións de
tratamento e/o eliminación, ou danos ó medio ambiente.

2. Queda expresamente prohibido:
2.1 Abandonar ou depositar cadáveres ou restos de animais na vía pública, en soares e
en calquera clase de terreo público ou privado.
2.2 Depositar cadáveres de animais nos colectores de residuos ou nos de obras, e
súas proximidades, así como nas papeleiras.

nas

3. Deberá comunicarse o Concello se se atopa un animal morto na vía pública, ben a través da
Policía Local ou mediante aviso ao Departamento de Medio Ambiente.
4. Xestión dos animais domésticos mortos:
4.1 O Concello prestará o servizo de retirada de animais ás persoas ou entidades que
desexen desprenderse de animais mortos, cando se trate de animais domésticos en
réxime de convivencia ou catividade e se refira a un só exemplar e sempre que a
prestación do servizo se solicite de maneira illada e esporádica. O propietario fará a
solicitude ao servizo municipal, que procederá á súa recollida, transporte e eliminación
a costa do interesado, e o importe será regulado mediante a correspondente ordenanza
fiscal. A eliminación de animais mortos non exime en ningún caso aos
propietarios da obriga de comunicar a baixa do animal e as causas da súa morte cando
así o estableza a normativa vixente que correspondese.
4.2 Ante a necesidade de desprenderse de animais mortos, os propietarios solicitarán a
prestación do servizo aos servizos municipais correspondentes, que concretarán os
detalles da recollida, a presentación e o prezo, sen prexuízo de calquera outra forma de
actuación que previamente fose debidamente autorizada.
4.4 A sanción por incumprimento desta norma será independiente das responsabilidades
previstas na normativa de orde sanitario e medioambiental.

5. Na recollida, transporte e eliminación de animais domésticos mortos estarase ó determinado
pola lexislación específica aplicable.
Artigo 32. Recollida de mobles e outros residuos voluminosos.
1. Enténdense por tales os residuos domésticos integrados polos electrodomésticos, mobles,
colchóns, somieres e utensilios vellos que proveñen das actividades domésticas de reparación ou
substitución do equipamento da vivenda que polo seu tamaño ou características morfolóxicas
especiais non poden ser retirados polo servizo de recollida convencional, sendo necesario un
servizo de recollida específico. Quedan excluídos dos residuos anteriormente indicados os que
como consecuencia dunha normativa de orde superior teñan regulada unha xestión ou recollida
diferente.
2. Os particulares, poderán depositar estes residuos no punto limpo ou instalación intermedia
fixa que se determine. No punto limpo serán admisibles este tipo de residuos nas condicións de
entrega que para iso se establezan. O Concello poderá establecer unha taxa fiscal pola
utilización deste servizo.
3. As persoas que desexen desprenderse de residuos domésticos voluminosos poderán solicitalo
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4.5 Para a súa recollida, transporte ou eliminación, os cadáveres e restos de animais de
compañía mortos deberán presentarse na forma que se estableza polo servizo municipal
correspondente, ou concesionario do servizo. Poderase rexeitar algún cadáver ou resto
se considera que é necesario adoptar determinadas medidas de prevención atendendo á
causa da morte ou ao número de días transcorridos desde a súa morte

aos servizos municipais, acordando en cada caso, e previamente, os detalles da recollida, que se
tratará de acomodar, na medida do posible, ás posibilidades do servizo e á dispoñibilidade do
particular.
3.1 O usuario do servizo colocará os residuos sobre a beirarrúa, ao lado dos colectores
domiciliarios colectivos máis próximos e nos horarios acordados co concello ou coa empresa
concesionaria do servizo, para que poidan ser retirados.
3.2 Non se permite o depósito daqueles elementos que para o seu manexo sexa necesario o
emprego de medios mecánicos tales como guindastres, poleas, etc., ou aqueles que non están
preparados para o seu inmediato traslado. Nestes casos, o seu propietario ou posuidor deberá
xestionalos pola súa conta.
3. 3 Queda expresamente prohibido o depósito destes residuos na vía pública sen comunicación
previa e confirmación por parte empresa concesionaria do servizo. Tal feito será considerado
como falta grave.
3.4 Queda prohibido o abandono deste tipo de residuos na vía pública ou en soares ou terreos
tanto públicos como privados, agás os que estean á espera de seren retirados polo servizo
especial de recollida.
A recollida polo servizo municipal limitarase únicamente á cantidade de 700 litros ou 300 kg de
peso. Por enriba desta cantidade, procederase á eliminación por parte do propio productor, a
través de xestores autorizados
4. A recollida de electrodomésticos realizarase segundo o disposto no artigo 33.
Artigo 33. Recollida de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos.

-Grandes electrodomésticos.
-Pequenos electrodomésticos.
-Equipos de informática e telecomunicacións.
-Aparellos eléctricos de consumo.
-Ferramentas eléctricas ou electrónicas.
-Xoguetes ou equipos deportivos e de tempo libre.
2. Segundo a sua procedencia, os RAEEs poden ser:
a) De orixe particular, cando procedan de domicilios particulares e de fontes comerciais,
institucionais e doutro tipo que, pola súa natureza e cantidade, son similares ós procedentes de
fogares particulares, polo que teñen a consideración de residuos domésticos de responsabilidade
municipal. O posuidor de residuos desta natureza pode depositalos no Punto Limpo ou facer uso
do sistema de recollida domiciliaria.
b) De orixe profesional, cando empresas, locais, oficinas, etc., decidan renovar o desfacerse de
aparellos eléctricos ou electrónicos que se atopen deteriorados e/ou obsoletos, que pola sua
natureza ou cantidade non poidan ser considerados como procedentes de fogares particulares,
así como os de distribuidores ou fabricantes que ofrezan entre os seus servizos a retirada dos
RAEEs dos seus clientes. Non son considerados residuos municipais, polo tanto a su xestión
deberá realizarse a través de xestores autorizados.
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1. Estes residuos son os provenientes de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEEs), así como
os seus materiais, compoñentes, consumibles ou subconxuntos que os compoñen. Sólo poden ter
a consideración de residuos municipais os dalgunha das seguintes clases:

Artigo 34. Vehículos abandonados.
1. A efectos desta Ordenanza, considéranse vehículos abandonados, dacordo co disposto no
Artigo 106 del 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:
a) Vehículos en depósito municipal, cando transcorran máis de dous meses dende que o
vehículo fora depositado trala súa retirada da vía pública pola autoridade competente; e
o titular non tivera presentado alegacións.
b) Vehículos na vía pública, cando permanezan estacionados por un período superior a
un mes no mesmo lugar e presenten desperfectos que faigan imposible o seu
desprazamento polos seus propios medios ou lles falten as placas de matriculación.
c) Cando recollido un vehículo como consecuencia de avaría ou accidente do mesmo
nun recinto privado, o seu titular non o tivera retirado no prazo de dous meses.
2. A autoridade municipal poderá proceder, dacordo co establecido na lexislación vixente, si o
obrigado non o fixera, á retirada do vehículo da vía e o seu depósito, nos seguintes casos:
- Cando constitúa perigo ou cause graves perturbacións á circulación de vehículos
ou peóns ou ó funcionamento dalgún servizo público ou deteriore o patrimonio ou
ornato público.
3. Os vehículos non terán a consideración de residuos ata que non sexan entregados a un Centro
Autorizado de Tratamento, que proceda á súa descontaminación e expida un Certificado de
Destrución.
4. En todo caso, os propietarios dos vehículos ou dos restos destes deberán soportar os custos de
recollida, transporte, e depósito e tratamento de descontaminación a que sexan sometidos os
mesmos e os custes derivados das operacións de limpeza da vía pública, de ser o caso.
5. Estarase nestes supostos, en todo caso, ao establecido na normativa vixente de aplicación.

1. Considéranse residuos domésticos aqueles residuos inertes procedentes de pequenas
reparacións domiciliarias, cuxa xestión será, en consecuencia, de competencia do concello.
2. Se o volume dos residuos non sobrepasa os 20 litros, poderá depositarse, en bolsas
perfectamente pechadas, xunto cos residuos que non teñan unha recollida selectiva diferenciada.
De superar tal volumen, estes residuos poderán depositarse no Punto Limpo, sempre que non
superen un máximo de 200 litros ou 200 kg, previa presentación de copia, ou resgardo de pago
da taxa correspondente, da licenza obra ou título habilitante.
3. O resto de residuos de obra (fundamentalmente os xerados en obras de excavación, nova
construción, reparación, remodelación, rehabilitación e demolición), así como as terras
procedentes de vaciados ou movementos de terras, non se consideran residuos domésticos ou
municipais, e deberán ser xestionados directamente polos seus produtores, que os tratarán e
eliminarán nas instalacións específicamente autorizadas para este fin. A xestión deste tipo de
residuos deberá acomodarse ás normas contidas no Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro,
polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición.
Se a xestión deste tipo de residuos requirira a instalación de contedores na vía pública, ésta terá
lugar previa a obtención da pertinente autorización municipal, debendo situarse diante da obra á
que serven ou o máis preto dela que fora posible.
O emprazamento dos contedores terá que cumprir coas instrucións da Policía Local, sen que en
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Artigo 35. Residuos procedentes de obras menores e reparacións domiciliarias.

ningún caso se obstaculicen bocas de incendios, tapas de rexistro, contedores ou buzóns de
residuos urbanos, ou mobiliario urbano en xeral, nin se interfira no normal desenvolvemento
dos servizos públicos.
Nos contedores para residuos de obras de construción e demolición non poderá depositarse
ningún outro tipo de residuos, debendo o produtor efectuar a selección e separación previa de
aqueles que non teñan este carácter, en particular os perigosos, os cales terán que xestionar
dacordo coa normativa que lles sexa aplicable. A carga de residuos non excederá do borde
superior do contenedor e deberán utilizarse coas proteccións necesarias para que o seu contido
non se esparza por ningunha circunstancia, incluídas as atmosféricas.
Os contedores non deberán permanecer cheos por prazo superior a 48 horas, e con carácter
xeral, retiraranse da vía pública os sábados, domingos e días festivos e as vísperas de festa
dende as 15 horas.
Artigo 36. Recollida de restos de poda e xardinería.
Os propietarios e responsables de áreas axardinadas poderán optar entre depositalos nos
contedores verdes para a fracción orgánica e “resto” dos residuos domiciliarios, sempre que o
seu volume non exceda de 20 litros, ou trasladalos ó Punto Limpo ou ós lugares determinados ó
efecto polo concello, sempre que o volume dos residuos non sexa superior a 100 litros ou 100
kg.
Artigo 37. Residuos de pilas usadas.
As pilas usadas deberán segregarse do fluxo de residuos convencional e depositarse:
a) Nos colectores específicos para este tipo de residuos situados en centros
comerciais e centros colaboradores do Concello para este fin.
b) Nos colectores específicos situados na vía pública.
c) No punto limpo.

1. Consideran como tales os definidos no Artigo 4 (número 23) da presente Ordenanza.
2. Os usuarios poderán desprenderse dos residuos deste tipo procedentes dos fogares,
previamente contidos en botella de plástico perfectamente cerrada, utilizando os contedores de
color verde e laranxa ubicados na vía pública, ou no Punto Limpo.
3. Queda prohibido o depósito de residuos de aceites e graxas vexetais nos contedores de
recollida domiciliaria, ou o seu vertido na rede de saneamento.
Artigo 39. Residuos sanitarios sen risco ou inespecíficos.
1.- Enténdese por actividades sanitarias produtoras de residuos sanitarios as desenvolvidas en
clínicas, hospitais, consultas médicas, centros sociosanitarios, laboratorios de análises clínicas,
de investigación ou de saúde pública, centros de atención primaria e de planificación familiar,
centros podolóxicos e calquera outro que teña relación coa saúde humana. Inclúense tamén as
correspondentes a centros, servizos e establecementos veterinarios asistenciais e centros de
investigación animal.
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Artigo 38. Residuos de aceites e graxas vexetais de orixe domiciliaria.

2.- Consonte a clasificación destes residuos e ao abeiro da actual normativa autonómica, os
residuos de clase I serán considerados, para os efectos da súa xestión, como residuos ordinarios
e deberán ser separados nas correspondentes fraccións de orgánico ou restos, papel-cartón e
vidro para a súa recollida e posterior tratamento. Son residuos municipais e non requiren
esixencias especiais de xestión nin dentro nin fóra do centro xerador.
Este grupo de residuos inclúe materiais como cartón, papel, envases baleiros de plástico, vidrio,
metal, e materia orgánica. É dicir, son os que non proceden directamente das actividades
asistenciais.
3.- Os residuos sanitarios pertencentes as clases II, III e IV deberán ser directamente
xestionados polos seus produtores ou posuidores a través dos correspondentes xestores
autorizados.
Artigo 40. Roupa e calzado usados
Os usuarios poderán desprenderse da roupa e calzado usados mediante o seu depósito, unha vez
introducidos en bolsas pechadas, nos contedores dispostos por determinadas organizacións sen
ánimo de lucro, ou facendo entrega dos mesmos no Punto Limpo.
Artigo 41. Residuos de medicamentos e os seus envases.
Os restos de medicamentos, medicamentos caducados e os seus envases deberán segregarse do
fluxo de residuos convencionais e depositarse nos colectores especiais situados nas farmacias
denominados “puntos SIGRE“. A súa xestión é responsabilidade dese sistema integrado de
xestión.
Artigo 42. Biorresiduos.
O concello promoverá e implantará, no ámbito das súas competencias, a recollida separada
deste tipo de residuos, para destinalos ó tratamento biolóxico e obter emendas orgánicas de
calidade conforme á normativa.

1. Os produtores deste tipo de residuos poderán utilizar o servizo público de recollida dos
mesmos prestado polo concello, ou ben optar por asumir a súa xestión, por sí mesmos ou
encomendándolla a xestor autorizado.
2. De optar por acollerse ó sistema público de recollida, o produtor quedará obrigado a cumprir
coas instrucións sobre forma e horarios de entrega dos residuos que lle sexan indicados polos
servizos municipais, así como, no seu caso, a abonar a contraprestación económica que o
concello poida establecer pola prestación deste servicio.
3. Os produtores e posuidores destes residuos, cuxa recollida non sexa realizada polo servizo de
recollida de residuos municipais, son igualmente responsables da súa correcta xestión. A tal fin,
deberán:
a) Manter os residuos en condicións adecuadas de hixiene e seguridade mentres estean
no seu poder.
b) Entregar os residuos nas condicións adecuadas de separación por fraccións ós
xestores de residuos, dacordo co que dispoña a normativa aplicable.
c) Dispoñer do documento acreditativo da correcta recollida e xestión de residuos.
4. En caso de incumprimento polo produtor ou posuidor das súas obrigacións, o concello poderá
asumir subsidiariamente a xestión e repercutir ó obrigado o custe real da mesma, sen prexuízo
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Artigo 43. Residuos comerciais non perigosos e residuos domésticos xerados en industrias.

das responsabilidades en que aquel poida ter incorrido.
Artigo 44. Residuos excluídos da recollida municipal
Quedan excluídos do servizo obrigatorio de recollida de residuos domiciliarios as seguintes
categorías de residuos:
- Os residuos sanitarios non asimilables a domésticos.
- Os animais mortos non clasificados como domésticos.
- Os residuos industriais que pola súa cantidade ou pola súa calidade non sexan
asimilables a domiciliarios.
- Os envases ou residuos de envases procedentes de actividades industriais ou
comerciais que non sexan asimilables ós de formato doméstico, salvo que, no caso
dos comerciais, os seus produtores se tiveran acollido ó sistema público de xestión.
- Os residuos procedentes de excavacións, derrumbes, gabias, demolicións, obras de
construción de todo tipo de infraestruturas e inmobles.
- Os residuos perigosos, e calquera outro material residual (líquido ou sólido) que, en
función do seu contido ou forma de presentación poida calificarse de perigoso segundo
a lexislación en vigor.

TITULO IV REXIME SANCIONADOR
Artigo 45. Fundamento.
O incumprimento dos preceptos previstos na presente Ordenanza determinará o inicio do
expediente administrativo sancionador, tramitado de conformidade co disposto no lei 39/2015,
de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e
demais normas que a complementen ou substitúan. Estarase así mesmo ao disposto na Lei
40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, na Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local, así como nos Regulamentos de aplicación en materia
sancionadora.

1. Corresponde á Alcaldía a resolución dos expedientes administrativos sancionadores, no
exercicio da competencia que lle é atribuída a tal fin polo Artigo 21.1.n) da lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
2. A potestade sancionadora exercerase conforme ós principios previstos no Título IV de Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas.
Artigo 47. Relación coa orde xurisdicional penal.
O procedemento administrativo sancionador está supeditado á orde xurisdicional penal, de
modo que, cando exista identidade de suxeito, feito e fundamento, terá preferencia o
enxuiciamento penal, debendo o órgano administrativo, no seu caso, suspender a tramitación do
procedemento. actuando segundo o establecido na normativa vixente.
Artigo 48. Responsables.
Sen prexuízo dos supostos concretos de atribucións de responsabilidade contemplados nalgún
dos preceptos desta Ordenanza, rexirán, con carácter xeral, as seguintes normas sobre
responsabilidade:
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Artigo 46. Potestade sancionadora.

1. Serán responsables directos das infraccións a esta Ordenanza os seus autores materiais,
excepto nos casos nos que sexan menores de idade ou concorran neles algunha causa legal de
inimputabilidade, en cuxo caso responderán por eles os pais, titores ou quen teña a súa custodia
legal.
2. A responsabilidade será solidaria cando sexan varios os responsables e no sexa posible
determinar o grado de participación de cada un deles. Igualmente serán responsables solidarios
dos danos causados as persoas físicas ou xurídicas sobre as que recaia o deber legal de previr as
infraccións administrativas que outros poidan cometer.
3. Cando os danos causados se produzan por acumulación de actividades debidas a diferentes
persoas, poderá imputarse individualmente esta responsabilidade e os seus efectos económicos
sempre que fose posible coñecer o grado de implicación de cada unha.
4. Cando se trate de obrigas de carácter colectivo, como a limpeza, mantemento e conservación
de zonas comúns dos inmobles, a responsabilidade exixirase á correspondente comunidade de
propietarios, ou ó conxunto de habitantes do inmoble se aquela non estivese constituída.
Artigo 49. Tipificación de infraccións.
Os actos ou omisións que contraveñan o establecido nesta Ordenanza terán a consideración de
infraccións administrativas. As infraccións clasificaranse en leves, graves e moi graves.
1. Infraccións leves.
Consideraranse infraccións leves a efectos da presente Ordenanza, sen prexuízo do resto de
infraccións tipificadas na Lei 22/201, de 28 de xullo e demáis normativa sectorial de aplicación:
a) En xeral:
- Todas aquelas condutas que no esteñan tipificadas na presente Ordenanza como infraccións
graves ou moi graves.

- Arroxar á vía pública residuos tales como cabicha, papeis, chicles, envoltorios ou calquera
outro desperdicio similar.
- Non limpar os solares e outros terreos de propiedade privada como beirarrúas, pasaxes, prazas,
patios o calquera outra zona común das urbanizacións de dominio e uso privado.
- Non limpar o tramo de vía pública contiguo a quioscos ou establecementos susceptibles de
producir residuos.
- Non manter limpa a superficie da vía pública que se ocupe con veladores ou cadeiras de
terrazas de cafés, bares, restaurantes e establecementos análogos.
- Non recoller os vendedores de mercados e mercadillos os residuos xerados pola súa
actividade.
- Non limpar as partes que sexan visibles dende a vía pública de edificios, fincas, vivendas e
establecementos de dominio particular.
- Sacudir alfombras, roupas, escobas ou similares sobre a vía pública.
- Tender roupa en balconadas ou ventas orientados á vía pública.
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b) En materia de convivencia e limpeza viaria:

- Regar plantas ou macetas colocadas nos balcóns, fiestras ou terrazas si con elo se producen
encharcamentos ou goteos sobre a vía pública ou sobre calquera dos seus elementos.
- Cuspir, ouriñar ou defecar na vía pública.
- Non recoller as feces dos animais domésticos cando estes as realicen sobre as beirarrúas,
calzadas ou demais elementos da vía pública, así coma non limpar as zonas sucias por tal
motivo.
- Dispensar alimentos a animais sen dono coñecido, e, en particular, a gaivotas, pombas, cans ou
gatos.
- Realizar calquera operación que poida ensuciar a vía pública e, de forma especial, o lavado e
limpeza de vehículos ou maquinaria, a manipulación ou selección de chatarras ou residuos
urbanos, o vertido de augas procedentes de calquera tipo de limpeza ou as reparacións de
vehículos na vía pública.
- O almacenamento de materiais ou produtos de calquera tipo na vía pública.
- Non respetar as obrigas de limpeza e de evitar a produción de polvo establecidas nos casos de
execución de obras.
- A realización de actividades de transporte, carga e descarga sen respetar a obriga de limpeza
que se exixe.
- Colocar calquera tipo de cartel, pancarta ou adhesivo en lugares non autorizados, cando non
supoña unha infracción grave.
- Realizar calquera das condutas sinaladas no artigo 8, a excepción de que a conduta se atope
contemplada como infracción grave ou moi grave.
c) En materia de xestión de residuos municipais:
- Apropiarse de calquera clase de residuo depositados nos contedores públicos, salvo que se
conte coa autorización do concello.

- A invasión, por parte de calquera vehículo alleo ó servizo de recollida de residuos, de vados ou
reservas previstos polo concello para a colocación de contedores de residuos, así como
estacionar en lugares que dificulten as operacións de carga e descarga dos mesmos.
- Depositar residuos dentro dos contedores situados na vía pública fóra das horas previstas.
- Depositar os residuos domiciliarios nos contedores colocados para a contención dos residuos
procedentes de obras.
- Depositar dentro dos contedores colocados na vía pública para a recollida selectiva de residuos
calquera tipo de residuos diferentes ós que corresponda.
- Depositar os residuos sen efectuar a separación de fraccións de recollida selectiva.
- Abandonar calquera tipo de residuo fora dos recipientes colocados polo concello na vía
pública para a súa recollida, salvo nos casos en que exista autorización previa do propio
concello.
- Depositar nos contedores situados na vía pública lixos que conteñan residuos líquidos ou
susceptibles de licuarse.
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- Realizar calquera tipo de manipulación nos contedores situados na vía pública.

- Non depositar os residuos orgánicos en recipientes adecuados.
- O libramento, sen autorización do concello, de residuos en cantidades anormais.
- O abandono de residuos voluminosos na vía pública.
- O incumprimento das súas obrigas polos produtores e/ou posuidores de residuos a que se refire
el Artigo 34.

2.Infraccións graves.
Consideraranse infracións graves, a efectos da presente Ordenanza, sen prexuízo do resto de
infraccións tipificadas na Lei 22/201, de 28 de xullo e demáis normativa sectorial de aplicación:
a) Con carácter xeral:
- Todas aquelas infraccións da presente Ordenanza que, sen constituír infracción moi grave,
teñan atentado contra a integridade física de terceiros e/ou a seguridade ou salubridade públicas.
- A reincidencia en infraccións leves.
- Impedir ou obstaculizar as labores de inspección propias do concello que teñan por obxecto
asegurar o cumprimento das prescricións da presente Ordenanza.
b) En materia de convivencia e limpeza viaria:
- Colocación masiva de carteis ou adhesivos en lugares non autorizados, entendendo por tal a
colocación de máis de cincuenta elementos na vía pública, debidamente acreditada mediante
informe da Policía Local ou vixiantes; así como a colocación non autorizada ou en lugares
especialmente sensibles (entorno de monumentos ou lugares de interese turístico) de pancartas
ou elementos de gran tamaño.

-Non limpar o espazo público utilizado para a celebración de actos ou eventos.
- Realizar pintadas na vía pública sobre elementos estruturais, calzadas, beirarrúas, mobiliario
urbano, muros e paredes.
- Realizar cambios de aceite ou doutros líquidos nos vehículos ou efectuar calquera reparación
que conleve o vertido de combustibles, aceites ou calquera outro produto de carácter perigoso á
vía pública.
-Incumprir, os propietarios ou titulares de establecementos, as obrigas sinaladas no artigo 8.

c) En materia de xestión de residuos municipais:
- Queimar residuos, desperdicios, ou material de calquera tipo.
- Depositar dentro das papeleiras ou dos contedores materiais en combustión ou a unha
temperatura tan elevada que poidan deterioralos.
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- Guindar material publicitario, octavillas ou similares na vía pública, ou a súa colocación nos
vehículos aparcados.

- Depositar nos contedores obxectos metálicos ou outros materiais que poidan avariar o poñer
en perigo o sistema mecánico dos vehículos de recollida.
- Deteriorar, en xeral, calquera tipo de elemento situado na vía publica para o depósito de
residuos urbanos.
- O abandono de animais mortos ou a súa inhumación en terreos de dominio público.
- O abandono incontrolado de residuos de construción e demolición.
3. Infraccións moi graves.
Consideraranse infraccións moi graves, sen prexuízo do resto de infraccións tipificadas na Lei
22/201, de 28 de xullo e demáis normativa sectorial de aplicación:
a) En Xeral:
- A reincidencia en infraccións graves.
- Calquera infracción das normas da presente Ordenanza nos que se constate que causaron
danos ou deterioros graves para o medio ambiente ou puxeron en perigo grave a saúde ou a
seguridade das persoas.
b) En materia de limpeza:
- Ensuciar a vía pública durante as actividades de manipulación, carga e transporte dos residuos
perigosos ou dos residuos industriais.
c) En materia de residuos:
- A creación e/ou utilización de vertedoiros incontrolados.

- Non respetar as normas de xestión previstas para os residuos de servizos médicos, veterinarios
ou de investigación asociada.
- A mistura de residuos de parques e xardíns con outros residuos que poidan dificultar unha
posterior xestión e, en particular, con residuos perigosos que supoñan un risco na manipulación
ou afecten negativamente nos distintos tratamentos a seguir nas Plantas de Tratamento de
Residuos.
-Abandonar ou almacenar en lugares non autorizados para elo, así como enterrar ou incinerar
calquera tipo de residuo industrial, salvo que exista autorización previa do órgano competente.

Artigo 50. Sancións..
1. As infraccións ós preceptos da presente Ordenanza serán punibles da seguinte forma, sen
prexuízo das sancións establecidas na lexislación sectorial aplicable, que deberían tramitarse
segundo o establecido na mesma.
-infraccións leves: multa de 50,00 hasta 750,00 €.
-infraccións graves: multa de 751,00 a 1.500,00 €.
-infraccións moi graves: multa de 1.501,00 a 3.000,00 €.
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-O abandono, vertido, enterramento ou incineración de residuos perigosos en lugares non
autorizados para elo o seu depósito en conteres de residuos municipais.

2. Para graduar a contía e o alcance das sancións, atenderase ós seguintes criterios:
- A gravidade da infracción.
- O perxurio causado; a súa repercusión ou transcendencia na saúde ou seguridade das persoas,
no medio ambiente ou outros bens ou intereses legalmente protexidos.
- As circunstancias do responsable, tales como a importancia ou categoría da súa actividade
económica, ou a súa capacidade económica, así como o seu grado de culpabilidade,
intencionalidade ou participación.
- O beneficio obtido: na imposición da sanción terase en conta que, en todo caso, a comisión da
infracción non resulte mais beneficiosa que o cumprimento das normas infrinxidas.
- A reincidencia, pola comisión no termo dun ano, de máis dunha infracción da mesma natureza,
cando así teña sido declarada por resolución firme.
- A reiteración, pola comisión no prazo de dous anos anteriores a que se cometa ou comezara a
cometerse a infracción, dunha infracción da mesma norma e distinta natureza, cando así teña
sido sancionada por unha resolución firme.
- Terán a consideración de atenuantes a adopción espontánea, por parte do responsable da
infracción, de medidas correctoras con anterioridade á incoación do expediente sancionador, así
coma o cese da actividade infractora de modo voluntario.
-Terán tamén a condición de agravantes ou atenuantes os establecidos expresamente para cada
infracción na presente ordenanza.
Artigo 51. Obrigación de reparación, execución subsidiaria e multa coercitiva.

2. Se os infractores non procederan á reposición ou restauración dacordo co establecido no
apartado anterior, os órganos competentes poderán acordar a imposición de multas coercitivas
con arranxo ó Artigo 55 da lei 22/2011, de Residuos e Solos Contaminados, en relación co
artigo 103 da lei 39/2015, unha vez transcorridos os prazos sinalados no requirimento
correspondente. A contía de cada unha das multas non superará un terzo da sanción fixada pola
infracción cometida. En función do tipo de conducta, para a imposición de multas coercitivas
estarase á normativa sectorial que resulte de aplicación.
3. En caso de incumprimento dos deberes que lles corresponden, e sen prexuízo das multas que
se lles puideran impor, tras requirimento ó efecto, poderase efectuar a execución subsidiaria
polos Servizos Municipais, por conta dos responsables.
4. Non será necesario requirimento previo, podendo procederse de modo inmediato á execución,
cando da persistencia da situación puidera derivarse un perigo inminente para a saúde humana
ou o medio ambiente.
Artigo 52. Prescrición.
1. As infraccións descritas prescribirán polo transcurso dos seguintes prazos:
- As infraccións leves prescriben ós 6 meses.
- As infraccións graves prescriben ós 2 anos.
- As infraccións moi graves prescriben ós 3 anos.
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1. Sen perxuízo da sanción que se impoña, os infractores estarán obrigados á reposición e
restauración das cousas ó estado en que se encontraban con anterioridade á infracción cometida,
na forma e condicións que determine o órgano competente para sancionar.

Para as infraccións tipificadas pola Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos
contaminados, seguiranse os prazos de prescrición regulados na mesma. Para o suposto de
infraccións previstas en normativa específica seguirase o establecido na normativa de
aplicación.
2. As sancións prescribirán polo transcurso dos seguintes prazos:
- Moi graves: 3 anos.
- Graves: 2 anos.
- Leves: 1 ano.
Para as sancións previstas na Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados,
seguiranse os prazos de prescrición regulados na mesma. Para o suposto de sancións previstas
en normativa específica seguirase o establecido na normativa de aplicación.
3. En relación coas infraccións, a prescrición interrompese coa iniciación, con coñecemento do
interesado, do procedemento sancionador, reanudándose o prazo de prescrición se o expediente
sancionador estivera paralizado máis dun mes por causa non imputable ó presunto responsable.
4. O prazo de prescrición das sancións comezará a contarse dende o día seguinte a aquel en que
adquira firmeza a resolución pola que se impón a sanción. A prescrición interrompese, neste
caso, pola iniciación, con coñecemento do interesado, do procedemento de execución, volvendo
a transcorrer o prazo si aquel está paralizado durante máis dun mes por causa non imputable ó
infractor.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA. Unha vez aprobado definitivamente este regulamento
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 LBRL.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Quedan derogadas cantas disposicións de carácter
municipal contradigan o disposto na presente Ordenanza

