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PONTEAREAS

A N U N C I O

ORDENANZA MUNICIPAL DO CONCELLO
DE PONTEAREAS

Adaptada á Lei 19/2001, de 19 de decembro, de re-
forma do texto articulado da Lei sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor e Seguranza
Vial, aprobado por R.D. Lexislativo 339/1990,
de 2 de marzo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

As Entidades Locais gozan de autonomia para a
xestión dos intereses que lles son próprios. A Lei
Reguladora das Bases do Rexime Local e o seu
Texto Refundido estabelecen que a ordenación do
tráfico de veículos e de persoas nas vias urbanas
será competéncia das Entidades Locais as cais a
exercerán dentro do limite estabelecido pola lexis-
lación do Estado e das Comunidades Autónomas. A
manifestación de dita competéncia, en matéria de
circulación, pasa pola elaboración dunha Ordenan-
za que, de maneira sistemática, regule os xeitos re-
lacionados coa circulación dentro do município.

A Lei sobre Tráfico, Circulación de Veículos e
Seguranza Vial aprobada polo RDL 339/1990, de 2
de marzo, atribui no seu Artigo 7 aos municípios a
faculdade de regular mediante disposición de ca-
rácter xeral os usos das vias urbanas.

A reforma da Lei de Seguranza Vial, Lei 5/1997,
de 24 de marzo, obedece, entre outras reformas, a
un tento de dotar de maior cobertura legal á actua-
ción das autoridades municipais en matéria de or-
denación do tráfico e aparcamento. Até a aproba-
ción da reforma, a lexislación vixente amparaba o
exercício das competéncias municipais en aplica-
ción directa da normativa estatal. Non obstante, na
prática eran moitos os conflitos que viñan xurdin-
do ao enfrentarse interpretacións diversas do limite
da potestade municipal en ámbitos diversos, como
o da ordenación dos aparcamentos nas vias urba-
nas e a aplicación de medidas coercitivas ante o
contravimento da regulación municipal. A reforma
aprobada pretende solucionar a situación de inse-
guridade xurídica que existia, introducindo a posi-
bilidade de que as Entidades Locais opten pola
aplicación de medidas coercitivas na sua regula-
ción dos usos das vias urbanas, decidindo que o
instrumento que habilita á autoridade municipal
para exercer a competéncia, que xa era evidente-
mente sua, de ordenación do tráfico e o aparcamen-
to é unha Ordenanza xeral de circulación.

A Lei 19/2001, de 19 de decembro, de reforma
do texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circula-
ción de Veículos a Motor e Seguranza Vial, aproba-
do por Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de

marzo, subpón un importante troco en xeitos bási-
cos desta normativa que requeren dunha actualiza-
ción do texto desta Ordenanza Marco. Asi, se incor-
poran novos xeitos de regulación, tais como o uso
de novas tecnoloxias polos usuários de veículos,
utilizazón do telefone móbel, etc. Un novo xeito en
relación a esta Lei é a posibilidade de substituir as
multas impostas por infraccións leves, con medidas
reeducadoras. A tal efeito o Concello deberia regu-
lar en convenio cos centros correspondientes as me-
didas para levar a cabo este novo xeito.

Tamén se introduce unha nova regulación do
capítulo de infraccións e sancións asi como a intro-
ducción de novos prazos de prescrizón e cancela-
ción de antecedentes. Ademais de outros xeitos bá-
sicos de adaptación de dita norma á Lei 30/1992, de
26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, de 13
de xaneiro, como tamén á Lei 5/2000, de 12 de xa-
neiro, reguladora da responsabilidade penal dos
menores, que estabelece a responsabilidade solidá-
ria, no referinte á multa pecuniaria polas infrac-
cións cometidas polos menores, daquelas persoas
que por ter a custodia legal dos mesmos, teñen
tamén o deber de prevenir a infracción.

Coa aprobación no seu momento do Regulamen-
to Xeral de Veículos, se inclue en relación á ante-
rior Ordenanza un novo Título, definindo e regla-
mentando as características técnicas que deben
cumplir os veículos, estabelecendo con iso un
marco legal co que se poda controlar e sancionar os
incumplimietos a ditas características, xeito que na
anterior Ordenanza non estaba incluído e que facia
dificil o controlo e a sanción aos mesmos.

Ademais como novidades importantes en rela-
ción á anterior Ordenanza e que son de carácter
Municipal, colle destacar a derogación da Orde-
nanza de Vados, incluindo a mesma como un anexo
da Ordenanza de Circulación, debendo en todo caso
o Concello modificar á sua vez a Ordenanza fiscal
sobre vados para adecuar ambas. neste anexo in-
clue-se como nova figura o vado Laboral

Tamén se prohibe a circulación de veículos de
tracción animal en todo o casco urbano.

Atendiendo tamén ao disposto na Lei 19/2001,
se inclue a proibición de estacionar e parar nos re-
baixes das aceiras destinados a minusválidos, asi
como nos lugares destinados aos mesmos.

Tamén como novidade no estacionamento se es-
tabelece a proibición de estacionar veículos con
M.M.A. superior a 3500 Kg nas vias urbanas, salvo
nos lugares estabelecidos ao efeito pola Autoridade
Municipal.

Elimina-se da Anterior Ordenanza o anexo
sobre Carga e descarrega, pasando-a a incluir como
un capítulo próprio, no cual ademais están incluí-
das as obras na via pública, asi como o estaciona-
mento para os veículos que traballen en edifica-
cións de nova planta.
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A carga e descarrega se regula co horário esta-
belecido nas zonas de carga e descarrega que a tal
fin destine o Concello, proibindo a realización de
ditas operacións fose das mesmas, salvo con autori-
zación expresa. Tamén se regula como novidade a
obriga de realizar ditas operacións antes de 30 mi-
nutos, excepto en casos xustificados.

Por todo o exposto e tendo en conta a antiguida-
de da actual Ordenanza Municipal de Circulación e
co propósito de adecuar a mesma á situación ac-
tual, se elabora a seguinte 

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN

TÍTULO PRELIMINAR
DO OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artigo 1.—Competéncia: Apresente-a Ordenan-
za dita-se en exercício das competéncias atribuídas
aos Municípios en matéria de ordenación do tráfico
de persoas e vehiculos nas vias urbanas pola Lei
Reguladora das Bases do Rexime Local e pola Lei
sobre Tráfico, Circulación de Veículos a Motor e
Seguridade Vial.

Artigo 2.—Obxecto. É obxecto da presente Or-
denanza a regulación dos usos das vias urbanas e
travesias de acordo coas fórmulas de cooperación
ou delegación con outras Administracións, facendo
compatíbel a equitativa distribución dos aparca-
mentos entre todos os usuários coa necesária flui-
dez do tráfico rodado e co uso peatonal das ruas,
asi como o estabelecemento de medidas de estacio-
namento limitado, co fin de garantir a rotación dos
aparcamentos emprestando especial atenzón ás ne-
cesidades das persoas con discapacidade que teñen
reducida a sua movilidade e que utilizan veículos,
todo iso co fin de favorecer a sua integración social.

Artigo 3.—Ámbito de aplicación. O ámbito de
aplicación desta Ordenanza obrigará aos titulares e
usuários /as das vias e terrenos públicos urbanos e
nos interurbanos, cuxa competéncia fose cedida ao
Concello, aptos para a circulación, aos das vias e
terrenos que, sen ter tal aptitud sexan de uso
comun e, en defeito de outras normas, aos titulares
das vias e terrenos privados que sexan utilizados
por unha colectividade indeterminada de usuários
/as. 

Entenderá-se por usuário /a da via a peóns, con-
dutores, ciclistas e calquera outra persoa que reali-
ce sobre a via ou utilice a mesma para o desenvol-
vimento de actividades de natureza diversa, que
precisarán para o seu exercício de autorización
municipal.

Artigo 4.—Conceitos utilizados: aos efeitos desta
Ordenanza e Normas complementarias, os concei-
tos básicos sobre vias públicas, sinais e usuários,
utilizarán-se os indicados no anexo da Lei de Trá-
fico e Seguranza Vial.

Artigo 5.—Competéncia do Ministério do Inte-
rior: Recoñece-se ao Ministério do Interior, a través
do Organismo Autónomo, Jefatura Central de Trá-
fico, o exercício das competéncias xerais que se lle
atribuen nos artigos 5 e 6 da Lei de Seguranza Vial.

Artigo 6.—Igualmente recoñece-se a competén-
cia sancionadora que exerce o Subdelegado do Go-
berno, ben directamente ou a través da Jefatura
Provincial de Tráfico e que lle ven atribuída nas
disposicións legais vixentes.

Artigo 7.—Competéncia Municipal De confor-
midade co estabelecido na Lei de Seguranza Vial,
corresponderán ao Concello de Ponteareas, as se-
guintes competéncias, as cais se exercerán polo
Iltmo. Sr. Alcalde ou Tenente de Alcalde ou Conce-
llal Delegado, nos casos en que non se atribuan ao
Pleno ou á Comisión de Goberno:

a) A ordenación e o controlo do tráfico nas vias
urbanas da sua titularidade, asi como vixi-
láncia por meio de axentes próprios, a de-
núncia das infraccións que se cometan en
ditas vias e a sanción das mesmas cando non
estexa atribuída a outra Administración.

b) A regulación, mediante disposición de carác-
ter xeral, dos usos das vias urbanas, facendo
compatíbel a equitativa distribución dos es-
tacionamentos entre todos os usuários, coa
necesária fluidez do tráfico rodado e co uso
peatonal das ruas.

c) A retirada dos veículos das vias urbanas e o
posterior depósito daqueles e dos retirados
das vias interurbanas nos casos e condicións
determinados, cando obstaculicen ou dificul-
ten a circulación ou subpoñan un perigo para
ésta.

d) A autorización de probas desportivas cando
discurran íntegra e polo casco urbano.

e) A realización de probas, estabelecidas, para
determinar o grau de intoxicación alcohólica,
ou por estupefacientes, psicotrópicos ou esti-
mulantes, dos condutores que circulen polas
vias públicas urbanas.

f) O fecho das vias urbanas cando sexa necesá-
rio.

g) A regulación dos veículos de servizo da clase
"A", Auto Táxi e clase "C", ambuláncias, nos
termos recollidos na sua regulación específi-
ca.

h) A regulación dos transportes pesados e peri-
gosos, nos termos que se reflecten na sua Or-
denanza específica.

i) A regulación da carga e descarrega de mer-
cancias.

Artigo 8.—Corresponde á Policia Local, orde-
nar, regular e dirixir o tráfico no casco urbano, de
conformidade co estabelecido no artigo 53 da Lei
Orgánica de Forzas e Corpos de Seguranza. 
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Asimismo, será da sua competéncia formular as
denúncias que procedan polas infraccións que se
cometan contra o disposto na presente Ordenanza,
Regulamento xeral de Circulación, e demáis dispo-
sicións complementarias

TÍTULO I:
NORMAS XERAIS DE COMPORTAMENTO

NA CIRCULACIÓN

CAPÍTULO I
NORMAS XERAIS

ARTIGO 9.—USUARIOS E CONDUTORES

1. Os Usuários da via están obrigados a compor-
tarse de forma que non entorpezcan a circulación
nen causen perigo, perjuicios ou molestias innece-
sarias ás persoas ou danos aos bens.

2. En particular se deberá conducir coa diligen-
cia e precaución necesária para evitar todo dano,
próprio ou alleo, cuidando de non pór en perigo
tanto ao mesmo condutor como aos demáis ocupan-
tes do veículo e ao resto dos usuários da via. Fica
acabantemente proibido conducir de modo negli-
gente ou temerário. 

As conductas referidas a conducción negligente
ou temerária terán a consideración de infraccións
graves.

3. Proíbe-se chimpar, depositar ou abandonar
sobre a via obxectos ou matérias que podan entor-
pecer a libre circulación, parada ou estacionamen-
to, facé-los perigosos ou deteriorar aquélla ou as
suas instalacións, ou producir na mesma ou nas
suas inmediacións efeitos que modifiquen as condi-
cións apropiadas para circular, parar ou estacio-
nar.

4. Proíbe-se chimpar á via ou nas suas inmedia-
cións calquera obxecto que poda dar lugar á pro-
ducción de incéndios ou, en xeral, pór en perigo a
seguranza vial.

ARTIGO 10.—SINALIZAZÓN DE OBSTÁCULOS
E PERIGOS

Quen criasen sobre a via algun obstáculo ou pe-
rigo deberán facé-lo desaparecer o antes posíbel,
adoptando entre tanto as medidas necesárias para
que poda ser advertido polos demáis usuários e
para que non se dificulte a circulación

ARTIGO 11.—EMISÓN DE PERTURBACIÓNS
E CONTAMINANTES

1. Se proíbe a emisón de perturbacións electro-
magnéticas, ruídos, gases e outros contaminantes
nas vias obxecto desta Ordenanza, nos casos e por
encima das limitacións que se estabelecen nos
apartados seguintes.

2. Non poderán circular polas vias obxecto desta
Lei os veículos con níveis de emisón de ruído supe-

riores aos estabelecidos; asi como tampouco non
emitindo gases ou fumes en valores superiores aos
limites estabelecidos e nos supostos de ter sido ob-
xecto dunha reforma de importáncia non autoriza-
da. Todos os condutores de veículos fican obrigados
a colaborar nas probas reglamentarias de detección
que permitan comprobar as posíbeis deficiencias
indicadas. 

3. Igualmente, fica proibida dita emisón por ou-
tros focos emisores de contaminantes distintos dos
producidos por veículos a motor, por encima dos
níveis estabelecidos .

Fican proibidos en concreto, os vertedoiros de
lixos e resíduos dentro da zona de afección das vias
en todo caso, e fose da mesma cando exista perigo
de que o fume producido pola incineración dos
lixos ou incéndios ocasionais poda atinxir a via.

CAPÍTULO II
DA CARGA DE VEÍCULOS E DO TRANSPORTE

DE PERSOAS E MERCANCÍAS OU COSAS

Disposición preliminar

ARTIGO 12.—CARREGAS DE VEÍCULOS
E TRANSPORTE DE PERSOAS E MERCANCÍAS
OU COSAS

Se proíbe carregar os veículos ou transportar en
eles persoas, mercancias ou cosas de forma distinta
á que se determina neste capítulo.

Sección 1ª Transporte de persoas

ARTIGO 13.—DO TRANSPORTE DE PERSOAS

1. O número de persoas transportadas nun veí-
culo non poderá ser superior ás prazas autorizadas
no seu permiso de circulación, o que ademais, nos
autobuses e veículos de servizo público, deberá fi-
gurar nunha placa colocada no interior dos mes-
mos, sen que en nengun caso, poda adiantar-se ,
entre viaxeiras e equipaxe, o peso máximo autori-
zado para o veículo.

2. A efeitos do cómputo do número de persoas
transportadas:

a) Cada menor de dous anos que vaia ao cuida-
do dun adulto, que non sexa o condutor, non
ocupa praza. 

b) Nos turismos, cada menor de mais de dous
anos e menos de doce, se computará como
meia praza, sen que o número máximo de
prazas asi computado poda exceder do que
corresponda ao 50 por 100 do total, excluída
a do condutor

c) Nos automóvis autorizados para transporte
escolar e de menores estará-se ao estabeleci-
do na lexislación específica sobre a matéria.
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ARTIGO 14.—EMPLAZAMENTO
E ACONDICIONAMENTO DAS PERSOAS

Está proibido transportar persoas en emplaza-
mentos distintos aos destinados e acondicionados
para elas nos veículos, ou que non se acomoden nos
mesmos.

Fica proibido circular con menores de doce anos
situados nos asentos dianteiros do veículo salvo
que utilicen dispositivos homologados ao efeito.
Asimismo fica proibido circular con menores de
doce anos como pasaxeiros de ciclomotores ou mo-
tocicletas, con ou sen sidecar, por calquera clase de
via. Excepcionalmente permite-se esta circulación
a partir dos sete anos, sempre que os condutores
sexan os pais ou mais, tutores ou persoa maior de
idade autorizada por eles, utilicen casco homologa-
do e se cumplan as condicións específicas de segu-
ranza estabelecidas .

ARTIGO 15.—TRANSPORTE COLECTIVO
DE PERSOAS

1. O condutor deberá efectuar as paradas e
arrincadas sen abanadas nen movimentos bruscos,
o mas perto posíbel do borde direito da calzada e se
absterá de realizar acto algun que lle poda distrair
durante a marcha; o condutor, e no seu caso, a en-
carregada tanta durante a marcha como nas subi-
das e baixadas, velarán pola seguranza dos viaxei-
ros.

2. nos veículos destinados ao servizo público de
transporte colectivo de persoas proíbe-se aos via-
xeiros:

a) Distrair ao condutor durante a marcha do
veículo.

b) Entrar ou sair do veículo por lugares distin-
tos aos destinados respectivamente, a estes
fins.

c) Entrar no veículo cando se fixese a advertén-
cia de que está completo.

d) Dificultar o paso nos lugares destinado ao
transiño de persoas.

e) Levar consigo calquera animal, salvo que
existan no veículo lugar destinado para o seu
transporte. Se exceptúan desta proibición,
sempre baixo a sua responsabilidade, aos in-
videntes acompañados de cans, espécialmen-
te adiestrados como lazariños.

f) Levar matérias ou obxectos perigosas en
condicións distintas das estabelecidas na re-
gulación específica sobre a matéria.

g) Desatender as instruccións que, sobre o ser-
vizo, dean o condutor ou encarregado do
mesmo.

O condutor e, no seu caso, o encarregado dos ve-
ículos destinados ao servizo público de transporte
colectivo de persoas deben proibir a entrada aos

mesmos e ordenar a saída aos viaxeiros que contra-
veñan os preceitos estabelecidos no presente núme-
ro.

ARTIGO 16.—NORMAS SOBRE MOTOCICLETAS,
CICLOMOTORES E BICICLETAS

1. Os ciclos e ciclomotores non poderán ser ocu-
pados por mais dunha persoa cando fosen construí-
dos para unha só

2. nas motocicletas ademais do condutor e, no
seu caso, do ocupante do sidecar, ademais do con-
dutor, pode viaxar como máximo un pasaxeiro,
sempre que cumplan as seguintes condicións:

a) Que asi conste no seu permiso de circulación.

b) Que o viaxeiro da motocicleta, excluído o do
sidecar, cando circule por calquera clase de
via, vaia a horcajadas e cos pés apoiados nos
reposapiés laterais.

c) En nengun caso poderá situase o viaxeiro en
lugar intermédio entre o condutor e o mani-
llar da motocicleta.

Artigo 17.—Fica proibido que estes veículos cir-
culen ziguezagueando por entre os demáis veículos,
ou o fagan sen deixar un espazo de seguranza míni-
mo de 1,5 metros.

Artigo 18.—Se proíbe que ao estacionar os veí-
culos obxecto deste capítulo, sexan encadeados ou
atados entre si ou a calquera outro elemento non
destinado a tal fin, tais como árbores, farolas, se-
máforos e demáis mobiliario urbano.

Sen perjuicio da sanción que se lle poda impor
pola infracción cometida, a transgresón desta
norma dará lugar a que por parte dos axentes enca-
rregados da vixiláncia do tráfico, se tomen os me-
didas necesários para o retirado do veículo infrac-
tor e o seu traslado ao depósito municipal, empre-
gando para iso os meios ao seu alcance, correndo os
gastos orixinados a conta do infractor.

Sección 2ª Transporte de mercancias ou cosas

ARTIGO 19. DIMENSIÓNS DO VEÍCULO
E A SUA CARGA

1. En nengun caso, a lonxitude, anchura e altura
dos veículos e a sua carga excederá da sinalada nas
normas reguladoras dos veículos ou para a via pola
que circula.

2. O transporte de cargas que inevitábelmente
rebasen os limites sinalados no apartado anterior
deberá realizar-se mediante autorizacións especiais
que determinarán as condicións en que deba efec-
tuarse, de conformidade co disposto nas prescri-
zóns estabelecidas nas normas reguladoras dos veí-
culos.
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ARTIGO 20.—DISPOSICIÓN DA CARGA

1. A carga transportada nun veículo, asi como os
accesorios que se utilicen para o seu acondiciona-
mento ou protección, deberán estar dispostos ou
suxeitos de tal forma que non podan:

a) Arrastrar, cair total ou parcialmente, ou des-
plazarse de forma perigosa.

b) Comprometer a estabilidade do veículo.

c) Producir ruído, pó, maus olores ou outras
molestias.

d) Ocultar os dispositivos de alumbrado, placas
de matrícula, distintivos obligatorios ou ou-
tras indicacións que poda facer a sua condu-
tor de forma manual.

2. O transporte de matérias que produzan pó ou
podan cair-se , se efectuará sempre cobrindo-as
total e .

3. O transporte de cargas amolas, nocivas, insa-
lubres ou perigosas, asi como as que entrañen espe-
cialidades no seu acondicionamento ou estiba, ade-
mais, se aterán ás normas específicas que regulan a
matéria.

ARTIGO 21. DIMENSIÓNS DA CARGA

1. A carga non sobresairá da proxección en
planta do veículo, salvo nos casos e condicións pre-
vistos no apartado seguinte. nos de tracción ani-
mal, entende-se por proxección a do veículo pró-
priamente dito prolongada cara diante, coa sua
mesma anchura, sen adiantar a cabeza do animal
de tiro mais próximo ao mesmo.

2. nos veículos destinados ao transporte de mer-
cancias, tratando-se de cargas indivisíbeis e sempre
que cumplan as condicións estabelecidas para o seu
estiba e acondicionamento, poderán sobresair.

a) No caso de traves, postes, tubos ou outras
cargas de lonxitude indivisíbel:

1. Nos veículos con lonxitude superior a 5
metros, 2 metros pola parte anterior e 3
metros pola parte posterior.

2. Nos veículos de lonxitude igual ou infe-
rior a 5 metros, o tercio da lonxitude do
veículo por cada extremo anterior e pos-
terior

b) No caso de que a dimensión menor da carga
indivisíbel sexa superior ao ancho do veículo,
poderá sobresair até 0,40 metros por cada la-
teral, sempre que o ancho total non sexa su-
perior a 2,50 metros

3. nos veículos de anchura inferior a 1 metro, a
carga non deberá sobresair lateralmente mais de
0,50 metros a cada lado do eixo longitudinal do
mesmo. Non poderá sobresair pola extremidade an-
terior, nen mais de 0,25 metros pola posterior.

4. Cando a carga sobresaia da proxección en
planta do veículo, sempre dentro dos limites dos
apartados anteriores, se deberán adoptar todas as
precaucións convenientes para evitar danos ou pe-
rigos aos demáis usuários da via pública, e deberá
ir resguardada na extremidade saínte para minorar
os efeitos dun cofe ou choque posíbeis.

5. En todo caso a carga que sobresaia por detrás
dos veículos a que se refere o núm. 2 deste mesmo
artigo deberá ser sinalizada por meio do panel a
que se refere o Artigo 173 do Regulamento Xeral de
Circulación, de 50 por 50 centímetros de dimen-
sión, pintado con franjas diagonais alternas de cor
vermello e branco. O panel deberá-se colocar no
extremo posterior da carga de maneira que fique
constantemente perpendicular ao eixo do veículo.
Cando a carga sobresaia longitudinalmente por
toda a anchura da parte posterior do veículo, se co-
locarán transversalmente duas paneis de sinaliza-
zón, cada un nun extremo da carga ou da anchura
do material que sobresaia. Cando o veículo circule
entre a posta e a saída do sol ou en condicións at-
mosféricas ou ambientais que diminuan sensíbel-
mente a visibilidade, e o panel non sexa reflectante,
deberá ter en cada esquina un dispositivo reflec-
tante de cor vermello e ademais a carga deberá ir
sinalizada con unha luz vermella. Cando a carga
sobresaia por diante, a sinalizazón se fará por meio
dunha luz branca e un dispositivo reflectante da
mesma cor.

6. As cargas que sobresaian lateralmente do gá-
libo do veículo, de tal maneira que a sua extremi-
dade lateral se atope a mais de 0,40 metros do
borde exterior da luz dianteira ou traseira de posi-
ción do veículo, deberán estar entre a posta e a
saída do sol, asi como cando existan condicións
meteorolóxicas ou ambientais que diminuan visí-
belmente a visibilidade, respectivamente, sinaliza-
das, en cada unha das suas extremidades laterais,
cara diante, por meio de unha luz branca e un dis-
positivo reflectante de cor branca e cara atrás, por
meio dunha luz vermella e dun dispositivo reflec-
tante de cor vermello.

CAPÍTULO III
NORMAS XERAIS DE CONDUTORES

ARTIGO 22.—CONTROLO DO VEÍCULO
OU ANIMAIS

1. Os condutores deberán estar en todo momen-
to en condicións de controlar os seus veículos ou
animais. Ao aproximarse a outros usuários da via
deberán adoptar as precaucións necesárias para a
seguranza dos mesmos, espécialmente cando se
trate de nenos, ancianos, invidentes e outras perso-
as manifestamente impedidas.

2. aos condutores de caballerías, gañados e veí-
culos de carga de tracción animal lles está proibido
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levá-los correndo pola via nas inmediacións de ou-
tros da mesma espécie ou das persoas que van a pé,
asi como abandonar a sua conducción, deixando-
lles marchar libremente polo camiño ou deter-se en
el.

ARTIGO 23.—OUTRAS OBRIGAS DO CONDUTOR

1. O condutor dun veículo está obrigado a man-
ter a sua própria liberdade de movimentos, o
campo necesário de visión e a atenzón permanente
á conducción, que garantan a sua própria seguran-
za e o do resto dos ocupantes do veículo e a dos de-
máis usuários da via. A estes efeitos deberá cuidar
espécialmente de manter a posición adecuada e que
a manteñan o resto dos pasaxeiros, e a adecuada
colocación dos obxectos ou animais transportados
para que non haxa interferéncia entre o condutor e
calquera deles.

2. Fica proibido conducir todo tipo de veículos
utilizando cascos ou auriculares conectados a apa-
rellos receptores ou reprodutores de son, excepto
durante a realización das probas de aptitud en cir-
cuito aberto para a obteción de permiso de conduc-
ción nas condicións que se determinen .

Se proíbe a utilizazón durante a conducción de
dispositivos de telefonia móbel e calquera outro
meio ou sistema de comunicación, excepto cando o
desenvolvimento da comunicación teña lugar sen
empregar as mans nen usar cascos, auriculares ou
instrumentos similares.

Fican isentos de dita proibición os axentes da
autoridade no exercício das funcións que teñan en-
comendadas.

3. Se proíbe que nos veículos se instalen meca-
nismos ou sistemas, se leven instrumentos ou se
acondicionen de forma encamiñada a iludir a vixi-
láncia dos axentes de tráfico, como igualmente que
se emitan ou fagan sinais con dita finalidade

ARTIGO 24.—VISIBILIDADE EN O VEÍCULO

1. A superfície acristalada do veículo deberá
permitir, en todo caso, a visibilidade diáfana do
condutor sobre toda a via pola que circule, sen in-
terferéncias de láminas ou adhesivos.

Permitirá-se circular con láminas adhesivas ou
cortiniñas contra o sol nas xaneliñas posteriores
cando o veículo leve dous espellos retrovisores ex-
teriores que cumplan as especificacións técnicas
necesárias. Non obstante, a utilizazón de láminas
adhesivas nos veículos se permitirá, cando se ho-
mologase o vidro coa lámina incorporada. A colo-
cación dos distintivos previstos na lexislación de
transporte, ou en outras disposicións, deberá reali-
zar-se de forma que non impidan a correcta visión
do condutor.

2. Fica proibida, en todo caso, a colocación de
vidros tintados ou coloridos non homologados.

CAPÍTULO IV
NORMAS SOBRE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

ARTIGO 25.—TAXA DE ALCOOL EN SANGUE
E AR ESPIRADO

1. Non poderá circular polas vias obxecto desta
Ordenanza, o condutor de veículo con unha taxa de
alcool en sangue superior a 0,5 gramas por litro, ou
de alcool en ar espirado superior a 0,25 miligramos
por litro.

Cando trate-se de veículos destinados ao trans-
porte de mercancias con un peso máximo autoriza-
do superior a 500 quilogramas, veículos destinados
ao transporte de viaxeiras de mais de nove prazas,
ou de servizo público, ao escolar ou de menores, ao
de mercancias perigosas ou de servizos de urxéncia
ou transportes especiais, os condutores non pode-
rán facé-lo con unha taxa de alcool en sangue su-
perior a 0,3 gramas por litro, ou de alcool en ar es-
pirado superior a 0,15 miligramos por litro.

Os condutores de calquera veículo non poderán
superar a taxa de alcool en sangue de 0,3 gramas
por litro, nen de alcool en ar espirado de 0,15 mili-
gramos por litro durante os dous anos seguintes á
obteción do permiso ou licencia que lles habilita
para conducir.

A estes efeitos, só se computará a antiguidade
da licenza de conducción cando se trate da conduc-
ción de veículos para os que sexa suficiente dita li-
cenza.

2. As infraccións ás normas deste preceito terán
a consideración de graves.

ARTIGO 26. INVESTIGACIÓN DA ALCOHOLEMIA.
PERSOAS OBRIGADAS

Todos os condutores de veículos fican obrigados
a someterse ás probas que se estabelezan para a de-
tección das posíbeis intoxicacións por alcool. Igual-
mente fican obrigados os demáis usuários da via
cando se achen implicados en algun acidente de
circulación Os axentes da Autoridade encarregados
da vixiláncia do tráfico, poderán someter a ditas
probas a: 

1. Calquera usuário da via ou condutor de veí-
culo, implicado directamente como posíbel respon-
sábel nun acidente de circulación. 

2. Quen conduzan calquera veículo con sintomas
evidentes, manifestacións que denoten ou feitos
que permitan razoabelmente presumir que o fan
baixo a influéncia de bebidas alcohólicas. 

3. Os condutores que sexan denunciados pola
comisión de algunha das infraccións ás normas
contidas no presente Regulamento. 

4. Os que con ocasión de conducir un veículo
sexan requeridos ao efeito pola Autoridade ou os
seus axentes dentro dos programas de controlos
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prevenitivos de alcoholemia ordenados por dita
Autoridade. 

ARTIGO 27. PROBAS DE DETECCIÓN
ALCOHÓLICA MEDIANTE O AR ESPIRADO

Proba-las para detectar a posíbel intoxicación
por alcool praticarán-se polos axentes da Policia
Local de Ponteareas e consistirán, normalmente, na
verificazón do ar espirado mediante etilómetros
que, ofícialmente autorizados, determinarán de
forma cuantitativa o grau de impregnación alcohó-
lica dos interesados. 

A petición da interesada ou por orde da Autori-
dade Xudicial poderán-se repetir proba-las a efei-
tos de contraste, pudiendo consistir en análise de
sangue, urina ou outros análogos.

Cando as persoas obrigadas sofresen lesións, do-
enzas ou enfermidades cuxa gravidade impida a
prática das probas, o persoal facultativo do centro
médico ao que fueren evacuados decidirá as que se
haxan de realizar.

ARTIGO 28. PRÁTICA DAS PROBAS

1. Se o resultado da proba praticada dieira un
grau de impregnación alcohólica superior a 0,5 gra-
mas de alcool por litro de sangue, ou a 0,25 mili-
gramos de alcool por litro de ar espirado, ou ao
previsto para determinados condutores no artigo 25
da presente Ordenanza, ou ainda sen atinxir estes
limites, apresentase a persoa examinada sintomas
evidentes de se atopar baixo a influéncia de bebi-
das alcohólicas, o axente someterá ao interesado,
para unha maior garantía e a efeito de contraste, á
prática dunha segunda proba de detección alcohó-
lica polo ar espirado, mediante un procedimento si-
milar ao que serviu para efectuar a primeira proba,
que haberá de lle informar préviamente. 

2. Da mesma forma advertirá á persoa sometida
a exame do direito que ten a controlar, por si ou
por calquera dos seus acompañantes ou testemuñas
apresentes, que entre a realización da primeira e
segunda proba medie un tempo mínimo de dez mi-
nutos.

3. Igualmente, informará-lle do direito que ten a
formular cantas alegacións ou observazóns teña
por conveniente, por si ou por meio do seu acompa-
ñante ou defensor, se o tuviere, os cais se consigna-
rán por diligencia, e a contrastar as resultados ob-
tidos mediante análise de sangue, urina ou outros
análogos, que o persoal facultativo do centro médi-
co ao que sexa trasladado estime mais adecuados.

4. No caso de que o interesado dita a realización
de ditos análise, o axente da Autoridade adoptará
as medidas mais adecuadas para o seu traslado ao
centro sanitário mais próximo ao lugar dos feitos e
se o persoal facultativo do mesmo apreciase que as
probas solicitadas polo interesado son as adecua-

das, adoptará dito persoal as medidas tendintes a
cumplir o disposto no artigo 31 da presente Orde-
nanza.

O importe de ditos análise correrá a carrego do
interesado cando o resultado sexa positivo e dos ór-
gaos periféricos da Jefatura Central de Tráfico ou
das Autoridades municipais competintes, cando
sexa negativo.

ARTIGO 29. DILIGENCIAS DO AXENTE
DA AUTORIDADE

Se o resultado da segunda proba praticado polo
axente, ou a das análise efectuados a instáncia do
interesado, fose positivo, ou cando o que condujere
un veículo de motor apresentase sintomas evidentes
de o facer baixo a influéncia de bebidas alcohólicas
ou aparecese implicado nunha conducta delictiva, o
axente da Autoridade, ademais de seaxustar , en
todo caso, ao estabelecido na Lei de Enjuiciamento
Criminal, deberá: 

1. Descreber con precisión, no boletín de denún-
cia ou no atestado das diligencias que pratique, o
procedimento seguído para efectuar a proba ou
probas de detección alcohólica, facendo constar os
dados necesários para a identificación do instru-
mento ou instrumentos de detección empregados,
cuxas características xenéricas tamén detallará. 

2. Consignar as adverténcias feitas ao interesa-
do, espécialmente a do direito que lle asiste a con-
trastar os resultados obtidos nas probas de detec-
ción alcohólica polo ar espirado mediante análise
adecuados, acreditándose nas diligencias as probas
ou análise praticados no centro sanitário ao que foi
trasladado o interesado. 

3. Conducir ao sometido a exame, ou ao que se
negare a someterse ás probas de detección alcohóli-
ca, nos supostos en que os feitos revistan caracteres
delictivos, de conformidade co disposto na Lei de
Enjuiciamento Criminal, ao Xulgado correspon-
diente aos efeitos que procedan. 

ARTIGO 30. IMOBILIZACIÓN DO VEÍCULO

1. no suposto de que o resultado das probas e
das análise, no seu caso, fose positivo, o axente po-
derá proceder ademais á imediata imobilización do
veículo a non ser que poda facer-se carrego da sua
conducción outra persoa debidamente habilitada, a
ser posíbel, mediante o seu precinto ou outro pro-
cedimento efectivo que impida a sua circulación,
provendo canto fuere necesário en orde á seguranza
da circulación, a das persoas transportadas en
xeral, espécialmente se se trata de nenos, ancianos,
enfermos ou inválidos, a do próprio veículo e a da
sua carga.

2. Tamén poderá imobilizar-se o veículo nos
casos de negativa a efectuar as probas de detección
alcohólica 
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3. Salvo nos casos en que a Autoridade Xudicial
ordenase o seu depósito ou intervención, nos cais se
estará ao disposto por dita Autoridade, a imobili-
zación do veículo será deixada sen efeito tan pron-
to como desapareza a causa que a motivo ou poda
substituir ao condutor outro habilitado para iso
que ofereza garantía suficiente aos axentes da Au-
toridade e cuxa actuación haxa sido requerida polo
interesado.

4. Os gastos que pudesen ocasionar-se pola imo-
bilización, traslado e depósito do veículo serán de
conta do condutor ou de quen leigalmente deba
responder por el.

ARTIGO 31. OBRIGAS DO PERSOAL SANITARIO

1. O persoal sanitário virá obrigado, en todo
caso, a proceder á obteción de mostras e remití-las
ao laboratório correspondiente e a dar conta do re-
sultado das probas que se realicen á Autoridade
Xudicial, aos órgaos periféricos da Jefatura Central
de Tráfico e, cando proceda, ás Autoridades muni-
cipais competintes.

Entre os dados que comunique o persoal sanitá-
rio ás mencionadas Autoridades ou órgaos figura-
rán, no seu caso, a sistema empregue na investiga-
ción da alcoholemia, a hora exacta en que se tomou
a mostra, o método utilizado para a sua conserva-
ción e a porcentaxe de alcool en sangue que apre-
senta o indivíduo examinado.

2. As infraccións ás distintas normas deste capí-
tulo, encanto relativas á inxestión de bebidas alco-
hólicas, terán a consideración de graves.

CAPÍTULO V
NORMAS SOBRE ESTUPEFACIENTES

E SUBSTANCIAS PSICOTROPICAS

ARTIGO 32. ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS
ESTIMULANTES OU OUTRAS SUBSTANCIAS
ANÁLOGAS

1. Non poderá circular polas vias obxecto desta
Ordenanza, o condutor que interpuxese ou incorpo-
rado ao seu organismo drogas tóxicas ou estupefa-
cientes, ou se atope baixo os efeitos de medicamen-
tos ou outras substáncias que alteren o estado físi-
co ou mental apropiado para o facer sen perigo.

2. As infraccións ás normas deste preceito terán
a consideración de graves.

ARTIGO 33. PROBAS PARA A DETECCIÓN
DE SUBSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
E SIMILARES

1. As probas para a detección de estupefacien-
tes, psicotrópicos, estimulantes ou outras substán-
cias análogas, asi como as persoas obrigadas ao seu
sometimento, se axustarán ao disposto nos pará-
grafos seguintes: 

a) Proba-las consistirán normalmente no reco-
ñecemento médico das persoas obrigadas e
nas análise clínicas que o Médico forense ou
outro titular experimentado, ou persoal fa-
cultativo do Centro sanitário ou Instituto
médico ao que sexa trasladada aquélla, esti-
men mais adecuados. 

A petición da interesada ou por orde da Au-
toridade Xudicial, poderán-se repetir proba-
las a efeitos de contraste, pudiendo consistir
en análise de sangue, urina ou outros análo-
gos. 

b) Toda persoa que se atope nunha situación
análoga a calquera das enumeradas no arti-
culo 26 da Ordenanza, respecto á investiga-
ción da alcoholemia, fica obrigada a some-
terse ás probas sinaladas no parágrafo ante-
rior. nos casos de negativa a efectuar ditas
probas, o Axente poderá proceder á imediata
imobilización do veículo na forma prevista
no artigo 30 da presente Ordenanza.

c) O axente da Autoridade encarregada da vixi-
láncia do tráfico que advirta sintomas evi-
dentes ou manifestacións que razoabelmente
denoten a presenza de calquera das substán-
cias aludidas no organismo das persoas a que
se refere o apartado anterior se axustará ao
estabelecido na Lei de Enjuiciamento Crimi-
nal e a conto ordene, no seu caso, a Autorida-
de Xudicial, debendo axustar a sua actua-
ción, encanto sexa posíbel, ao disposto no
presente Regulamento para as probas para a
detección alcohólica. 

d) A Autoridade competinte determinará os
programas para levar a efeito os controlos
prevenitivos para a comprobación de estupe-
facientes, psicotrópicos, estimulantes ou ou-
tras substáncias análogas no organismo de
calquera condutor. 

2. As infraccións a este preceito, encanto relati-
vas á inxestión de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes ou outras substáncias análogas, terán
a consideración de graves.

TÍTULO II
DA CIRCULACIÓN DE VEÍCULOS

CAPÍTULO I
LUGAR NA VIA

Sección 1ª Sentido de circulación

ARTIGO 34.—NORMA XERAL 

1. Como norma xeral e moi espécialmente nas
curvas e trocos de rasante de reducida visibilidade,
os veículos circularán en todas as vias obxecto
desta Ordenanza pola direita e o mais perto posíbel
do borde da calzada, mantendo a separación lateral
suficiente para realizar o cruce con seguranza, aun
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cando non exista sinalizazón expresa que os deli-
mite, nos trocos de rasante e cambas de reducida
visibilidade, todo condutor, salvo nos supostos de
rebasamento previstos no artigo 69 desta Ordenan-
za, debe deixar completamente libre a metade da
calzada que corresponda aos que podan circular en
sentido contrário.

2. Os supostos de circulación pola esquerda, en
sentido contrário ao estipulado, nunha via de duplo
sentido da circulación terán a consideración de in-
fraccións graves, espécialmente se se trata de cur-
vas e trocos de rasante de reducida visibilidade.

Sección 2ª Utilizazón dos carris

ARTIGO 35.—UTILIZAZÓN DOS CARRIS
EN CALZADAS CON DUPLO SENTIDO
DE CIRCULACIÓN

O condutor de automóvil, que non sexa carro de
minusválido, ou dun veículo especial co peso máxi-
mo autorizado que superior a 3500 Quilogramas,
circulará pola calzada e non polo arcén, salvo por
razóns de emerxéncia.

ARTIGO 36.—UTILIZAZÓN DOS CARRIS,
EN POVOADO, EN CALZADAS CON MAIS
DUN CARRIL RESERVADO PARA O MESMO
SENTIDO DE MARCHA

Cando se circule por calzadas de povoados con
alomenos dous carris reservados para o mesmo sen-
tido, delimitados por marcas longitudinais, o con-
dutor dun automóvil, que non sexa carro de minus-
válido ou, dun veículo especial con peso máximo
autorizado superior a 3.500 quilogramas, poderá
utilizar o que mellor conveña ao seu destino, pero
non deberá abandoná-lo mais que para se preparar
a mudar de enderezo, adiantar, parar ou estacio-
nar.

Sección 3ª Arcens

ARTIGO 37.—CONDUTORES OBRIGADOS
A SUA UTILIZAZÓN

1. O condutor de calquera veículo de tracción
animal, veículo especial con masa máxima autori-
zada non superior á que se determine, ciclo, ciclo-
motor, veículo para persoas de movilidade reducida
ou veículo en seguimento de ciclistas, no caso de
que non exista via ou parte da mesma que lles este-
xa espécialmente destinada, circulará polo arcén
do seu direito, se fose transitabel e suficiente, e, se
non o fose, utilizará a parte imprescindibel da cal-
zada. Deberán tamén circular polo arcén da sua di-
reita, ou, nas circunstancias a que se refere este
apartado, pola parte imprescindibel da calzada, os
condutores de motocicletas, de turismos e de ca-
mións con peso máximo autorizado, que non exce-
da do que se determine que, por razóns de emer-

xéncia, o fagan a velocidade anormalmente reduci-
da, perturbando con iso gravemente a circulación.
Non obstante, os condutores de bicicleta poderán
superar a velocidade máxima fixada para estes ve-
ículos naqueles tramos nos que as circunstancias
da via aconsellen desenvolver unha velocidade su-
perior, pudiendo ocupar mesmo a parte direita da
calzada que necesiten, espécialmente en descensos
prolongados con curvas

2. Se proíbe que os veículos enumerados no
apartado anterior circulen en posición lapara ,
salvo as bicicletas e ciclomotores de duas rodas,
nos casos e forma que se permitan , atendiendo ás
circunstancias da via ou á perigosidade do tráfico.

Sección 4ª Supostos especiais do sentido
de circulación

ARTIGO 38.—ORDENACIÓN ESPECIAL
DO TRÁFICO POR RAZÓNS DE SEGURANZA
OU FLUIDEZ DA CIRCULACIÓN

1. Cando razóns de seguranza ou fluidez da cir-
culación o aconsellen, poderá ordenar-se pola Au-
toridade competinte outro sentido de circulación, a
proibición total ou parcial de acceso a partes da
via, ben con carácter xeral ou para determinados
veículos ou usuários, o fecho de determinadas vias,
o seguimento obligatorio de roteiros concretos, ou a
utilizazón de arcens ou carris en sentido oposto ao
normalmente previsto 

2. Para evitar entorpecimento á circulación e
garantir a fluidez da mesma, se poderán impor res-
trizóns ou limitacións a determinados veículos e
para vias concretas, que serán obligatorias para os
usuários afectados.

3. Os supostos de circulación en sentido contrá-
rio ao estipulado pola Autoridade competinte terán
a consideración de infraccións graves.

Sección 5ª Refúxios, isletas ou dispositivos
de guia ou análogos

ARTIGO 39. SENTIDO DA CIRCULACIÓN

1. Cando na via existan refúxios, isletas ou dis-
positivos de guia, se circulará pola parte da calzada
que fique á direita dos mesmos, no sentido da mar-
cha, salvo cando estexan situados nunha via de
sentido único ou dentro da parte correspondiente a
un só sentido de circulación, en cuxo caso poderá
facer-se por calquera dos dous lados.

2. Nas prazas, glorietas e encontros de vias, os
veículos circularán deixando á sua esquerda o cen-
tro das mesmas.

3. Os supostos de circulación en sentido contrá-
rio ao estipulado, terán a consideración de infrac-
cións graves, ainda que non existan refúxios, isle-
tas ou dispositivos de guia.
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CAPÍTULO II
VELOCIDADE

Sección 1ª Limites de velocidade

ARTIGO 40. ADECUACIÓN DA VELOCIDADE
AS CIRCUNSTANCIAS

Todo condutor está obrigado a respeitar os limi-
tes de velocidade estabelecidos e a ter en conta,
ademais, as suas próprias condicións físicas e psí-
quicas, as características e o estado da via, do veí-
culo e da sua carga, as condicións meteorolóxicas,
ambientais e de circulación, e, en xeral, cantas cir-
cunstancias concurran en cada momento, a fin de
adecuar a velocidade do seu veículo ás mesmas, de
maneira que sempre poda deté-lo dentro dos limi-
tes do seu campo de visión e ante calquera obstácu-
lo que poda apresentar-se .

ARTIGO 41. MODERACIÓN DA VELOCIDADE.
CASOS

1. Se circulará a velocidade moderada e, se fose
preciso, se deterá o veículo, cando as circunstancias
o exixan, espécialmente nos casos seguintes: 

a) Cando haxa peóns na parte da via que se es-
texa a utilizar ou poda raciónalmente pre-
ver-se a sua irrupción no mesmo, príncipal-
mente se se trata de nenos, ancianos, invi-
dentes ou outras persoas manifestamente
impedidas. 

b) Ao aproximarse a pasos para peóns non re-
gulados por semáforo ou axente de circula-
ción, a lugares en que sexa previsibel a pre-
senza de nenos ou a prazas. 

c) Cando haxa animais na parte da via que se
estexa a utilizar ou poda raciónalmente pre-
ver-se a sua irrupción no mesmo. 

d) Nos tramos con edifícios de imediato acceso
á parte da via que se estexa a utilizar. 

e) Ao aproximarse a un autobús en situación de
parada, príncipalmente se se trata dun auto-
bús de transporte escolar. 

f) Fose de povoado, ao achegar-se a veículos
imobilizados na calzada. 

g) Ao circular por pavimento deslizante ou
cando podan salpicar-se ou proxectar-se
auga, graviña ou outras matérias aos demáis
usuários da via. 

h) Ao aproximarse a pasos a nível, a glorietas e
interseccións en que non se goce de priorida-
de, a lugares de reducida visibilidade ou a
estreitamentos. Se as interseccións están de-
bidamente sinalizadas e a visibilidade da via
é nula, a velocidade dos veículos non deberá
exceder de 50 quilómetros por hora. 

i) No cruce con outro veículo, cando as circuns-
tancias da via, dos veículos, ou as meteoroló-

xicas ou ambientais non permitan realizá-lo
con seguranza. 

j) En caso de cegamento. 

k) Nos casos de névoa mesta, chúvia intensa,
nevada, ou nubes de pó ou fume. 

2. As infraccións ás normas deste preceito terán
a consideración de graves.

ARTIGO 42.—VELOCIDADES MÁXIMAS E MÍNIMAS

1. Todo condutor está obrigado a respeitar os li-
mites de velocidade estabelecidos e a ter en conta,
ademais, as suas próprias condicións físicas e psí-
quicas, as características e o estado da via, do veí-
culo e da sua carga, as condicións meteorolóxicas,
ambientais e de circulación e, en xeral, cantas cir-
cunstancias concurran en cada momento, a fin de
adecuar a velocidade do seu veículo ás mesmas, de
maneira que sempre poda deté-lo dentro dos limi-
tes do seu campo de visión e ante calquera obstácu-
lo que poda apresentar-se .

2. A velocidade máxima e mínima autorizadas
para a circulación de veículos a motor se fixará ,
con carácter xeral, para os condutores, os veículos
e as vias obxecto desta Lei, de acordo coas suas
próprias características. Os lugares con proibicións
ou obrigas específicas de velocidade serán sinaliza-
dos con carácter permanente, ou temporal no seu
caso. En defeito de sinalizazón específica, se cum-
plirá a xenérica estabelecida para cada via.

3. Estabelecerá-se tamén un limite máximo, con
carácter xeral, para a velocidade autorizada nas
vias urbanas e en povoado. Este limite poderá ser
rebaixado en travesias espécialmente perigosas,
por acordo da autoridade municipal co titular da
via, e nas vias urbanas, por decisión do órgao com-
petinte da corporación municipal.

ARTIGO 43. VELOCIDADES MÍNIMAS

1. Non se deberá entorpecer a marcha normal de
outro veículo circulando sen causa xustificada a
velocidade anormalmente reducida. A estes efeitos,
proíbe-se a circulación en auto-estradas e autovias
de veículos a motor a unha velocidade inferior a 60
quilómetros por hora e nas restantes vias a unha
velocidade inferior á metade da xenérica sinalada
para cada unha delas neste capítulo, ainda que non
circulen outros veículos.

2. Se poderá circular por embaixo dos limites
mínimos de velocidade nos casos de transportes e
veículos especiais, ou cando as circunstancias de
tráfico impidan o mantemento dunha velocidade
superior á mínima sen risco para a circulación, asi
como nos supostos de protección ou acompañamen-
to a outros veículos, nas condicións que se estabele-
zan

3. As infraccións ás normas deste preceito terán
a consideración de graves.
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ARTIGO 44.—LÍMITES DE VELOCIDADE EN VÍAS
URBANAS E TRAVESÍAS

1. A velocidade máxima que non deberán reba-
sar os veículos en vias urbanas e travesias se esta-
belece, con carácter xeral, en 50 quilómetros por
hora, salvo para os veículos que transporte mercan-
cias perigosas, que circularán como máximo a 40
quilómetros por hora. Estes limites poderán ser re-
baixados en travesias espécialmente perigosas, por
acordo da Autoridade municipal co titular da via, e
nas vias urbanas, por decisión do órgao competinte
da corporación municipal. nas mesmas condicións
poderán ser ampliados, empregando ao efeito a co-
rrespondiente sinalizazón, en auto-estradas e auto-
vias dentro de povoado, sen rebasar en nengun caso
os limites xenéricos estabelecidos para ditas vias
fose de povoado.

2. As infraccións ás normas deste preceito terán
a consideración de graves.

ARTIGO 45.—VELOCIDADES PREVALENTES

1. Sobre as velocidades máximas indicadas nos
artigos anteriores prevalecerán as que se fixen: 

a) A través dos correspondientes sinais. 

b) A determinados condutores en razón das
suas circunstancias persoais. 

c) A determinados veículos ou conxuntos de ve-
ículos polas suas especiais características ou
pola natureza da sua carga. 

2. no suposto comprendido no parágrafo b) do
número anterior será obligatorio levar na parte
posterior do veículo, visíbel en todo momento, o
sinal de limitación de velocidade a que se refere o
artigo 173 do Regulamento Xeral de Circulación.

3. As infraccións ás normas deste preceito terán
a consideración de graves.

Sección 2ª Redución de velocidade e distáncias
entre veículos

ARTIGO 46.—REDUCIÓN DE VELOCIDADE

1. Salvo en caso de iminente perigo, todo condu-
tor, para reducir considerabelmente a velocidade
do seu veículo, deberá cerciorarse que pode facé-lo
sen risco para outros condutores e está obrigado a
advertí-lo préviamente do modo previsto no Artigo
102 desta Ordenanza non pudiendo realizá-lo de
forma brusca, para que non produza risco de coli-
sión cos veículos que circulan detrás do seu.

2. As infraccións ás normas deste preceito terán
a consideración de graves

ARTIGO 47.—DISTANCIAS ENTRE VEÍCULOS

1. Todo condutor dun veículo que circule detrás
de outro deberá deixar entre ambos un espazo libre
que lle permita deter-se , en caso de freado brusco,
sen colisionar con el, tendo en conta espécialmente

a velocidade e as condicións de aderéncia e freado.
Non obstante, se permitirá aos condutores de bici-
cletas circular en grupo, extremando nesta ocasión
a atenzón a fin de evitar alcances entre eles. 

2. Ademais disposto no apartado anterior, a se-
paración que debe guardar todo condutor de veícu-
lo que circule detrás de outro sen sinalar o seu pro-
pósito de adiantamento, deberá ser tal que permita
á que á sua vez lle siga adiantá-lo con seguranza,
excepto se se trata de ciclistas que circulan en
grupo.

3. O disposto no apartado anterior non será de
aplicación:

a) En povoado.

b) Onde estuviere proibido o adiantamento.

c) Onde hubiere mais dun carril destinado á
circulación no seu mesmo sentido.

d) Cando a circulación estuviere tan saturada
que non permita o adiantamento.

Sección 3ª Competicións

ARTIGO 48.—CARREIRAS, CONCURSOS,
CERTAMENS OU OUTRAS PROBAS
DESPORTIVAS

1. Proíbe-se entablar competicións de velocida-
de nas vias públicas ou de uso público, salvo que,
con carácter excepcional, se coutasen para iso pola
autoridade competinte.

2. As infraccións ás normas deste preceito terán
a consideración de graves.

CAPÍTULO III
PRIORIDADE DE PASO

Sección 1ª Normas de prioridade
nas interseccións

ARTIGO 49.—NORMAS XERAIS DE PRIORIDADE

1. Nas interseccións, a preferéncia de paso veri-
ficará-se sempre atendo-se á sinalizazón que a re-
gule.

2. En defeito de sinal que regule a preferéncia
de paso, o condutor está obrigado a cederlo aos ve-
ículos que se aproximen polo seu direito, salvo nos
seguintes supostos:

a) Terán direito de preferéncia de paso os veí-
culos que circulen por unha via pavimentada
fronte aos procedintes de outra sen pavimen-
tar.

b) Os veículos que circulen por raíis teñen direi-
to de prioridade de paso sobre os demáis
usuários.

c) Nas glorietas, os que se achen dentro da via
circular terán preferéncia de paso sobre os
que pretendan acceder a aquéllas.

d) Se poderán estabelecer outras excepcións
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ARTIGO 50. CESIÓN DE PASO E INTERSECCIÓNS

1. O condutor dun veículo que haxa de ceder o
paso a outro non deberá iniciar ou continuar a sua
marcha ou a sua manobra, nen reemprenderlas, até
se ter segurado que con iso non forza ao condutor
do veículo que ten a prioridade a modificar a tra-
xectória ou a velocidade do mesmo e debe mostrar
con suficiente antelación, pola sua forma de circu-
lar, e espécialmente coa redución paulatina da ve-
locidade, que efectivamente vai a cederlo.

2. Ainda cando goce a prioridade de paso, nen-
gun condutor deberá penetra co seu veículo nunha
intersección ou nun paso para peóns se a situación
da circulación é tal que, previsibelmente, poda
ficar detido de forma que impida ou entupa a cir-
culación transversal.

3. Todo condutor que teña detido o seu veículo
nunha intersección regulada por semáforo e a si-
tuación do mesmo constitua obstáculo para a circu-
lación deberá sair de aquélla sen esperar a que se
permita a circulación no enderezo que se profere
tomar, sempre que ao facé-lo non entorpezca a
marcha dos demáis usuários que avancen no senti-
do permitido.

4. As infraccións ás normas deste preceito terán
a consideración de graves.

Sección 2ª Tramos en obras, estreitamentos
e tramos de grande pendente

ARTIGO 51.—TRAMOS EN OBRAS
E ESTREITAMENTOS

Nos tramos estreitos e de grande pendente, os
condutores observarán as prescrizóns que lles fosen
efectuadas pola Policía Local ou dos sinais indica-
tivos, e en ausencia deles, seguirán-se as seguintes
regras:

1. Nos tramos da via nas que pola sua estreitez
sexa imposíbel ou moi difícil o paso simultáneo de
dous veículos que circulen en sentido contrário,
onde non haxa sinalizazón expresa ao efeito, terá
direito de preferéncia de paso o que entrase primei-
ro. En caso de dúvida sobre dita circunstancia, terá
a preferéncia o veículo con maiores dificuldades de
manobra.

2. Cando nunha via se estexan efectuando obras
de reparación, os veículos, caballerías e toda espé-
cie de gado marcharán polo sítio sinalado ao efeito.

3. Sempre que sexa posíbel efectuarlo sen perigo
nen dano á obra realizada, se permitirá o paso polo
pedazo de via en reparación aos servizos de urxén-
cia, pública ou privada, que circulen en servizo ur-
xente e cuxos condutores o advirtan mediante o uso
da correspondiente sinalizazón.

4. En todo caso, calquera veículo que se achegue
a unha obra de reparación da via e atope esperando
a outro chegado con anterioridade e no mesmo sen-

tido, se colocará detrás del, o mais arrimado que
sexa posíbel ao borde da direita, e non tentará
pasar se non seguindo ao que ten diante.

5. En todos os casos previstos neste artigo, os
usuários da via están obrigados a seguir as indica-
cións do persoal destinado á regulación do paso de
veículos.

6. As infraccións ás normas deste preceito terán
a consideración de graves.

ARTIGO 52.—TRAMOS DE GRANDE PENDENTE

1. nos tramos de grande pendente, nos que se
dean as circunstancias de estreitez sinaladas no ar-
tigo 51, a preferéncia de paso a terá o veículo que
circule en sentido ascendinte, salvo se éste pudese
chegar antes a un apartadeiro estabelecido ao efei-
to Se entenden por tramos de grande pendente os
que teñen unha inclinación mínima do 7 por 100

2. As infraccións ás normas deste preceito terán
a consideración de graves.

Sección 3ª Normas de comportamento
dos condutores respecto dos peóns e animais

ARTIGO 53.—PRIORIDADE DE PASO DOS
CONDUTORES SOBRE OS PEÓNS

1. Os condutores teñen prioridade de paso para
os seus veículos, respecto dos peóns, salvo nos casos
seguintes:

a) Nos pasos para peóns debidamente sinaliza-
dos.

b) Cando vaian xirar co seu veículo para entrar
en outra via e haxa peóns cruzando-a , ainda
que non exista paso para éstos.

c) Cando o veículo cruce un arcén polo que
están circulando peóns que non dispoñan de
zona peatonal.

2. nas zonas peatonais, cando os veículos as cru-
cen polos pasos habilitados ao efeito, os condutores
teñen a obriga de deixar paso aos peóns que circu-
len por elas.

3. Tamén deberán ceder o paso:

a) Aos peóns que vaian subir ou baixasen dun
veículo de transporte colectivo de viaxeiros,
nunha parada sinalizada como tal, cando se
atopen entre dito veículo e a zona peatonal
ou refuxio mais próximo.

b) Ás tropas en formación, filas escolares ou co-
metivas organizadas.

ARTIGO 54.—PRIORIDADE DE PASO DOS
CONDUTORES SOBRE OS ANIMAIS

Os condutores teñen prioridade de paso para os
seus veículos, respecto dos animais, salvo nos casos
seguintes:

a) Nas cañadas debidamente sinalizadas.
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b) Cando vaian xirar co seu veículo para entrar
en outra via e haxa animais cruzando-a ,
ainda que non existan pasos para éstos.

c) Cando o veículo cruce un arcén polo que es-
texan circulando animais que non dispoñan
de cañada.

ARTIGO 55.—PRIORIDADE DE PASO
DAS BICICLETAS

Os condutores de bicicletas teñen prioridade de
paso respecto aos veículos a motor: 

a) Cando circulen por un carril-bici, paso para
ciclistas ou arcén debidamente autorizado
para uso exclusivo de condutores de bicicle-
tas.

b) Cando para entrar en outra via o veículo a
motor xire a direita ou esquerda, nos supos-
tos permitidos, existindo un ciclista nas suas
proximidades.

c) Cando as condutores de bicicleta circulen en
grupo, serán considerados como unha única
unidade móbel aos efeitos de prioridade de
paso. En circulación urbana estará-se ao dis-
posto pola Ordenanza municipal correspon-
diente.

Nos demáis casos serán aplicabeis as normas xe-
rais sobre prioridade de paso entre veículos conti-
das nesta Ordenanza. 

Sección 4ª Veículos en servizo de urxéncia

ARTIGO 56.—VEÍCULOS EN SERVIZO
DE URXÉNCIA

1. Terán prioridade de paso sobre os demáis veí-
culos e outros usuários da via, os veículos de servi-
zo de urxéncia públicos ou privados, cando se
achen en servizo de tal carácter, e cuxos condutores
advirtan da sua presenza mediante a utilizazón si-
multánea do sinal luminoso e do aparello emisor de
sinais acústicas especiais.

Por excepción disposto no parágrafo anterior, os
condutores dos veículos prioritarios deberán utili-
zar o sinal luminoso isoladamente, cando a omisión
dos sinais acústicas especiais, non entrañe perigo
algun para os demáis usuários.

Poderán circular por encima dos limites de velo-
cidade estabelecidos e estarán isentos de cumplir
outras normas e sinais, excepto as efectuadas polos
Axentes da Policia Local, debendo garantir a segu-
ranza dos usuários da via.

2. En circunstancias especiais en que non se
poda recorrer a outros meios, o condutor dun veí-
culo non prioritario, poderá realizar os servizos de
urxéncia, sempre que advirta aos demáis usuários
da via a especial situación, utilizando para iso, o
avisador acústico en forma intermitente, e conec-

tando a luz de urxéncia, se dispuxese dela, ou agi-
tando un pañuelo ou procedimento similar.

3. En calquera momento, os axentes da autori-
dade poderán exixir a xustificación de tal servizo e
deberán denunciar as infraccións detectadas.

CAPÍTULO IV
INCORPORACION A CIRCULACIÓN

ARTIGO 57.—INCORPORACIÓN DE VEÍCULOS
A CIRCULACIÓN

O condutor dun veículo parado ou estacionado
nunha via ou procedinte das vias de acceso á
mesma, das suas zonas de servizo ou dunha pro-
priedade colindante, que pretenda incorporar-se á
circulación, deberá cerciorarse préviamente,
mesmo seguindo as indicacións de outra persoa en
caso necesário, de que pode facé-lo sen perigo para
os demáis usuários, cediendo o paso a outros veícu-
los e tendo en conta a posición, traxectória e velo-
cidade de éstos, e o advertirá cos sinais obligatorias
para estes casos. Se a via á que se accede está dota-
da dun carril de aceleración, o condutor que se in-
corpora a aquélla procurará facé-lo con velocidade
adecuada á mesma.

ARTIGO 58. CONDUCCIÓN DE VEÍCULOS
EN TRAMO DE INCORPORACIÓN

Con independéncia da obriga dos condutores
dos veículos que se incorporen á circulación de
cumplir as prescrizóns do artigo anterior, os de-
máis condutores facilitarán, na medida posíbel,
dita manobra, espécialmente se se trata dun veícu-
lo de transporte colectivo de viaxeiros, que preten-
de incorporar-se á circulación desde unha parada
sinalizada.

CAPÍTULO V
TROCOS DE ENDEREZO E DE SENTIDO

E DE MARCHA ATRAS

Sección 1ª Trocos de via, calzada e carril

ARTIGO 59.—NORMAS XERAIS

1. O condutor dun veículo que pretenda xirar á
direita ou á esquerda para utilizar unha via distin-
ta de aquélla pola que circula, tomar outra calzada
da mesma via, ou para sair da mesma, deberá ad-
vertí-lo préviamente e con suficiente antelación aos
condutores dos veículos que circulan detrás do seu
e cerciorarse de que a velocidade e a distáncia dos
veículos que se acheguen en sentido contrário lle
permiten efectuar a manobra sen perigo, abstendo-
se de a realizar de non dar-se estas circunstancias.
Tamén deberá abster-se de realizar a manobra
cando se trate dun troco de enderezo á esquerda e
non exista visibilidade suficiente.
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2. Toda manobra de desplazamento lateral que
implique troco de carril, deberá levar-se a efeito
respeitando a prioridade do que circule polo carril
que se pretende ocupar.

ARTIGO 60.—EJECUCION DA MANOBRA
DE TROCO DE ENDEREZO

1. Para executar a manobra de troco de endere-
zo, ademais de realizar a sinalizazón preceptiva, o
condutor deberá, se a via non está acondicionada
ou sinalizada para o facer de outra maneira, cin-
guir-se todo o posíbel ao borde direito, se o xiro é a
este lado. Cando o troco de enderezo sexa á esquer-
da deberá diferenciar-se entre vias dun só sentido e
de duplo sentido. no primeiro caso se aproximará á
esquerda, e no segundo caso, ao eixo central da cal-
zada, sen invadir a zona destinada ao sentido con-
trário, todo iso coa necesária antelación.

2. Por excepción, cando polas dimensions do ve-
ículo ou por outras circunstancias xustificadas, non
fose posíbel realizar o troco de enderezo con estrita
sujeción ao disposto no apartado anterior, o condu-
tor deberá adoptar as medidas que eviten todo pe-
rigo ao levá-lo a cabo.

3. Os ciclos e ciclomotores, se non existise carril
espécialmente acondicionado para o xiro á esquer-
da, deberán situar-se á direita, fose do carril ou ca-
rris de circulación, sempre que sexa posíbel, e ini-
ciá-lo desde ese lugar.

Sección 2ª Mudo de sentido

ARTIGO 61.—EJECUCIÓN DA MANOBRA

O condutor dun veículo que pretenda investir a
sentida da sua marcha deberá escoller un lugar
adecuado para efectuar a manobra, de forma que se
intercepte a via o menor tempo posíbel, advertir o
seu propósito cos sinais preceptivos coa antelación
suficiente e cerciorarse de que non vai pór en peri-
go ou obstaculizar a outros usuários da mesma. En
caso contrário, deberá abster-se de realizar a ma-
nobra e esperar o momento oportuno para efec-
tuarla. Cando a sua permanéncia no calzado, men-
tres espera para efectuar a manobra de troco de
sentido, impida continuar a marcha dos veículos
que circulan detrás seu, deberá sair do mesmo polo
seu lado direito, se fose posíbel, até que as condi-
cións da circulación permitan efectuarlo.

ARTIGO 62.—PROIBICIÓN DE TROCO DE SENTIDO

Se proíbe efectuar o troco de sentido en toda si-
tuación que impida comprobar as circunstancias a
que alude o artigo anterior, nos pasos a nível e nos
tramos de via afectados polo sinal túnel, asi como
nas auto-estradas e autovias, salvo nos lugares ha-
bilitados ao efeito e, en xeral, en todos os tramos da
via en que estexa proibido o adiantamento, salvo
que o troco de sentido estexa autorizado.

Sección 3ª Marcha cara atrás

ARTIGO 63.—NORMAS XERAIS

1. Proíbe-se circular cara atrás, salvo nos casos
en que non sexa posíbel marchar cara adiante nen
mudar de enderezo ou sentido da marcha, e nas
manobras complementarias de outra que as exixa,
e sempre co percorrido mínimo indispensabel para
efectuarla.

2. O percorrido cara atrás, como complementaria
de outra que a exixa, como parada, estacionamento
ou iniciación da marcha, non poderá ser superior a
quince metros nen invadir un cruce de vias.

3. A manobra de marcha cara atrás, deberá efec-
tuarse lentemente, despois de o ter advertido cos si-
nais preceptivos e de se haber cerciorado, mesmo
apeándose ou seguindo as indicacións de outra per-
soa se fose necesário, de que, por circunstancias de
visibilidade, espazo e tempo necesário para efec-
tuarla, non vai constituir perigo para os demáis
usuários da via.

4. Igualmente deberá efectuar a manobra coa
máxima precaución e deterá o veículo con toda ra-
pidez se oyere avisos indicadores ou se apercibiere
da proximidade de outro veículo ou dunha persoa
ou animal ou tan pronto o exixa a seguranza, desis-
tiendo da manobra se fose preciso.

CAPÍTULO VI
ADIANTAMENTO

Sección 1ª Adiantamento e circulación para-la 

ARTIGO 64.—SENTIDO DO ADIANTAMENTO

1. En todas as vias obxecto desta Ordenanza,
como norma xeral, o adiantamento deberá efec-
tuarse pola esquerda do veículo que se pretenda
adiantar.

2. Por excepción, e se existe espazo suficiente
para iso, o adiantamento se efectuará pola direita e
adoptando as máximas precaucións cando o condu-
tor do veículo ao que se pretenda adiantar está a
indicar claramente o seu propósito de mudar de en-
derezo á esquerda ou parar nese lado

3. Dentro dos povoados, nas calzadas que teñan,
polo menos, dous carris reservados á circulación no
mesmo sentido da marcha, se permite o adianta-
mento pola direita a condición de que o condutor do
veículo que o efectúe se cerciore préviamente de que
pode facé-lo sen perigo para os demáis usuários.

Sección 2ª Normas xerais do adiantamento

ARTIGO 65.—OBRIGAS DO QUE ADIANTA ANTES
DE INICIAR A MANOBRA

1. Antes de iniciar un adiantamento que requera
desplazamento lateral, o condutor que se profira
adiantar, deberá advertí-lo con suficiente antela-
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ción, cos sinais preceptivos, e comprobar que no
carril que pretende utilizar para a manobra, existe
espazo libre suficiente para que a mesma non poña
en perigo nen entorpezca a quen circulan en senti-
do contrário, tendo en conta a velocidade própria e
a dos demáis usuários afectados. En caso contrário
deberá abster-se de efectuarla.

2. Tamén deberá cerciorarse de que o condutor
do veículo que lle precede no mesmo carril non in-
dicou o seu propósito de desplazarse cara o mesmo
lado, en cuxo caso, deberá respeitar a preferéncia
que lle asiste. Non obstante, se despois dun tempo
prudencial, o condutor do citado veículo non exer-
cese o seu direito prioritario, se poderá iniciar a
manobra de adiantamento do mesmo, advertindo-
llo préviamente con sinal acústica ou óptico.

3. Asimismo deberá segurar-se de que non se
iniciou a manobra de adiantar ao seu veículo por
parte de nengun condutor que lle siga polo mesmo
carril, e de que dispón de espazo suficiente para se
reintegrar á direita cando acabe o adiantamento.

4. nos casos de calzadas con vários carris sinali-
zados de circulación no mesmo enderezo, non se
considerará adiantamento o feito de que os veículos
situados nun carril avancen mais que os que mar-
chen polos outros.

5. Non se considerará adiantamento a efeitos
destas normas os producidos entre ciclistas que cir-
culen en grupo

6. Fican proibidos os adiantamentos en zigueza-
gue.

Sección 3ª Ejecución do adiantamento

ARTIGO 66.—OBRIGAS DO QUE ADIANTA
DURANTE A EJECUCION DA MANOBRA

1. Durante a ejecución do adiantamento, o con-
dutor que o efectúe deberá levar o seu veículo a
unha velocidade notóriamente superior á do que
pretende adiantar e deixar entre ambos unha sepa-
ración lateral suficiente para o realizar con segu-
ranza.

2. Se despois de iniciada a manobra de adianta-
mento advertise que se producen circunstancias
que podan facer difícil a finalización da mesma sen
provocar riscos, reducirá a sua marcha e tornará de
novo ao seu direito, advertindo-o aos que lle sigan
cos sinais preceptivos.

3. O condutor do veículo que há efectuado o
adiantamento, deberá reintegrar-se ao seu carril
tan pronto como lle sexa posíbel e de modo gra-
dual, sen obrigar a outros usuários a modificar a
sua traxectória ou velocidade e advertindo-o a tra-
vés dos sinais preceptivos.

4. Todo condutor de veículo automóvil que se
profira realizar un adiantamento a un ciclo ou ci-
clomotor, ou conxunto deles, deberá realizá-lo ocu-

pando parte ou a totalidade do carril contrário da
calzada, sempre e cando existan as condicións pre-
cisas para realizar un adiantamento nas condicións
previstas na Ordenanza. Fica proibido adiantar
pendo en perigo ou entorpeciendo a ciclistas que
circulen en sentido contrário. 

Sección 4ª Veículo adiantado

ARTIGO 67.—OBRIGAS DO SEU CONDUTOR

1. O condutor que advirta que outro que lle siga
ten o propósito de adiantar ao seu veículo, estará
obrigado a cinguir-se ao borde direito da calzada,
salvo no suposto de troco de enderezo á esquerda
ou de parada nese mesmo lado a que se refere o ar-
tigo 64.2 en que deberá cinguir-se á esquerda todo
o posíbel, pero sen interferir a marcha dos veículos
que podan circular en sentido contrário.

2. Se proíbe ao condutor do veículo que vai ser
adiantado, aumentar a velocidade ou efectuar ma-
nobras que impidan ou dificulten o adiantamento.
Tamén estará obrigado a diminuir a velocidade do
seu veículo cando unha vez iniciada a manobra de
adiantamento se produza algunha situación que
entrañe perigo para o seu próprio veículo, para o
veículo que está a adiantar, para os que circulen en
sentido contrário ou para calquera outro usuário
da via.

3. Os condutores de veículos pesados, de grandes
dimensions ou obrigados a respeitar un limite espe-
cífico de velocidade, deberán ben minorar a mar-
cha, ou ben, apartarse canto antes ao arcén, se re-
sulta praticabel, para deixar paso aos que lle se-
guen, cando a densidade da circulación en sentido
contrário, a anchura insuficiente do calzado, o seu
perfil ou estado, non permitan ser adiantados con
facilidade e sen perigo.

Sección 5ª Manobras de adiantamento
que atentan á seguranza vial

ARTIGO 68.—PROIBICIÓNS DE ADIANTAMENTO

Fica proibido adiantar:

1. Nas curvas e trocos de rasante de visibilidade
reducida e en xeral, en todo lugar ou circunstancia
en que a visibilidade disponíbel non sexa suficiente
para poder efectuar a manobra ou desistir dela
unha vez iniciada, a non ser que as duas sentidos
da circulación estexan claramente delimitados e a
manobra poda efectuarse sen invadir a zona reser-
vada ao sentido contrário.

2. nos pasos para peóns sinalizados como tais.

3. nas interseccións e nas suas proximidades,
salvo cando:

a) Se trate dunha praza de circulación girato-
ria.
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b) O adiantamento deba efectuarse polo direito,
segundo previsto no artigo 64.2

c) A calzada en que se realice goce de priorida-
de na intersección e haxa sinal expresa que o
indique.

d) O adiantamento se realice a veículos de duas
rodas.

Sección 6ª Supostos especiais de adiantamento

ARTIGO 69.—VEICULOS IMOBILIZADOS

Cando nun tramo de via no que estexa proibido
o adiantamento se atope imobilizado un veículo,
que en todo ou en parte, ocupe a calzada no carril
do sentido da marcha e salvo os casos que tal imo-
bilización responda a necesidades do tráfico, se lle
poderá adiantar, ainda que para iso haxa que ocu-
par parte do carril izquierdo da calzada, despois de
se haber cerciorado de que se pode realizar a ma-
nobra sen perigo.

CAPÍTULO VII
PARADA E ESTACIONAMENTO

Sección 1ª Normas xerais de parada
e estacionamento

ARTIGO 70.—ORDENANZAS MUNICIPAIS

O rexime de parada e estacionamento en vias
urbanas se regulará por Ordenanza Municipal, pu-
diendo adoptar-se as medidas necesárias para evi-
tar o entorpecimento do tráfico, entre elas, limita-
cións horárias de duración do estacionamento, asi
como as medidas correctoras precisas incluída a re-
tirada do veículo ou a imobilización do mesmo
cando non se ache provisto de título que habilite o
estacionamento en zonas limitadas en tempo ou ex-
cedan da autorización concedida até que se logre a
identificación do condutor.

ARTIGO 71. MODO E FORMA DE EJECUCION

1. A parada e o estacionamento deberán efec-
tuarse de tal maneira que o veículo non obstaculice
a circulación nen constitua un risco para o resto
dos usuários da via, cuidando espécialmente a colo-
cación do mesmo e o evitar que poda pór-se en mo-
vimento en ausencia do condutor.

2. Se consideran paradas ou estacionamentos en
lugares perigosos ou que obstaculizan gravemente
a circulación, os que constituan un risco ou obstá-
culo á circulación nos seguintes supostos:

a) Cando o veículo se ache estacionado en duplo
fila sen condutor.

b) Cando o estexa fronte á saída ou entrada de
veículos dun inmuebel, durante o horário au-
torizado para asutilizar .

c) Cando se atope estacionado en lugares sinali-
zados como reserva de carga e descarrega,
durante as horas a elas destinadas e consig-
nadas no sinal correspondiente.

d) Cando se atope estacionado nos espazos re-
servados para os transportes públicos, sem-
pre que se atopen debidamente sinalizados e
delimitados

e) Cando o estexa en lugares reservados a servi-
zos de urxéncia e seguranza, tais como Am-
buláncias, Bombeiros e Policia.

f) Cando o veículo estacionado impida o xiro
autorizado polo sinal correspondiente.

g) Cando o veículo se ache estacionado total ou
parcialmente sobre unha aceira ou paseo na
que non está autorizado o estacionamento ou
sobre un paso de peóns debidamente sinali-
zado.

h) Cando o estexa nunha esquina ou chaflán,
dun modo que sobresaia da liña do bordiña
de algunha das ruas adyacentes, interrom-
pendo con iso o paso dunha fila de veículos,
ou a libre circulación de peóns.

i) Cando se atope nun emplazamento tal, que
impida a vista dos sinais de tráfico a os de-
máis usuários da via.

j) Cando se ache estacionado no roteiro ou es-
pazo que haxa de ser ocupado por unha co-
metiva, desfile, procisión, cabalgata, proba
desportiva ou outra actividade de relevo, de-
bidamente autorizada, e sinalizada ao efeito.

k) Cando resulte necesário para a reparación ou
limpeza da via pública.

l) En zona delimitada como de seguranza en
torno a edifícios oficiais debidamente sinali-
zados.

m) Cando estexa estacionado en lugares reserva-
dos e autorizados polo Concello, tais como
Obras, Minusválidos, Servizos municipais,
etc., sempre que estexan debidamente sinali-
zados.

n) Cando se impida incorporar-se á circulación
a outro veículo debidamente parado ou esta-
cionado.

ou) Cando se ache estacionado entre os sinais de
reserva temporal de espazo, sempre que dito
estacionamento se realizase con posteriorida-
de á colocación dos mencionadas sinais.

p) Cando a distáncia entre o veículo e o borde
oposto da calzada ou unha marca longitudi-
nal sobre a mesma que indique proibición de
aatravesar , sexa inferior a tres metros, ou en
calquera caso, cando non permita o paso de
outros veículos.
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q) Cando o estacionamento se efectúe nas me-
dianas, separadores, isletas ou outros ele-
mentos de canalización do tráfico.

r) Cando se efectúe no meio da calzada.

s) Nos rebaixes da aceira para o paso de perso-
as de movilidade reducida.

t) Nos pasos ou carris reservados para o uso de
ciclistas.

3. Os supostos de paradas ou estacionamentos
en lugares perigosos ou obstaculizando gravemente
a circulación teñen a consideración de infraccións
graves.

ARTIGO 72.—COLOCACIÓN DO VEÍCULO

1. A parada e o estacionamento realizarán-se si-
tuando o veículo paralelamente ao borde da calza-
da. Por excepción, permitirá-se outra colocación
cando as características da via ou outras circuns-
tancias asi o aconsellen.

2. Todo condutor que pare ou estacione o seu ve-
ículo deberá facé-lo de forma que permita a mellor
utilizazón do restante espazo disponíbel.

3. Cando se trate dun veículo a motor ou ciclo-
motor e o condutor teña que abandonar o seu
posto, deberá observar, ademais, encanto lle fueren
de aplicación, as seguintes regras: 

a) Parar o motor e desconectar o sistema de
arrincada e, se se alejara do veículo, adoptar
as precaucións necesárias para impedir o seu
uso sen autorización. 

b) Deixar accionado o freo de estacionamento. 

c) Nun veículo provisto de caixa de trocos, dei-
xar colocada a primeira velocidade, en pen-
dente ascendinte e a marcha cara atrás, en
descinte, ou, no seu caso, a posición de esta-
cionamento. 

d) Cando se trate dun veículo de mais de 3.500
quilogramas de peso máximo autorizado,
dun autobús ou dun conxunto de veículos e a
parada ou o estacionamento se realice nun
pendente sensíbel, o seu condutor deberá,
ademais, deixá-lo debidamente calzado, ben
sexa por meio da colocación de calzos, sen
que se podan empregar a tales fins elementos
naturais, como pedras ou outros non destina-
dos de modo expreso a dita función, ou ben,
por apoio dunha das rodas directrices no
bordiña da aceira, inclinando aquéllas cara o
centro da calzada nas ramplas e cara afueira
nas pendentes. Os calzos unha vez utilizados
deberán ser retirados da via ao reanudar a
marcha. 

Sección 2ª da parada

ARTIGO 73.—DEFINICION DE PARADA

Entende-se por parada toda imobilización dun
veículo durante un tempo inferior a dous minutos,
sen que o condutor poda abandoná-lo . Non se con-
siderará parada a deteción accidental ou momentá-
nea por necesidade da circulación.

Artigo 74. A parada deberá efectuarse de tal
maneira que o veículo non obstaculice a circulación
nen constitua un risco para o resto dos /as usuários
/as da via, cuidando espécialmente a colocación do
mesmo. En todo caso, a parada terá que facer-se
arrimando o carro á aceira da direita segundo o
sentido da marcha, ainda que en vias dun só senti-
do de circulación tamén se poderá facer á esquerda.
Os /as pasaxeiros /as terán que baixar polo lado
correspondiente á aceira. A persoa condutora, se
ten que baixar, poderá facé-lo polo outro lado,
sempre que préviamente se segure que pode efec-
tuarlo sen nengun tipo de perigo.

Artigo 75. En todas as zonas e vias públicas, a
parada se efectuará nos pontos onde menos dificul-
dades se produzan na circulación. Se exceptúan os
casos en que os pasaxeiros sexan persoas enfermas
ou impedidas, ou trate-se de servizos públicos de
urxéncia ou de camións do servizo de limpeza ou
recollida de lixos.

Nas ruas urbanizadas sen aceira, deixará-se
unha distáncia mínima dun metro desde a fachada
mais próxima.

Artigo 77.—Os autobuses, tanto de liñas urba-
nas como interurbanas, poderán deixar e tomar
viaxeiros /as nas paradas determinadas ou sinali-
zadas pola Autoridade Municipal.

Artigo 78.—A Autoridade Municipal poderá re-
querer aos titulares de centros docentes que teñan
servizo de transporte escolar para que profiran ro-
teiros para a recollida de alumnos. Unha vez apro-
bados estes, dita Autoridade poderá fixar paradas
dentro de cada rota ficando proibida a recollida de
alumnos fose de ditas paradas.

Artigo 79.—Proibicións. Proíben-se as paradas
nos casos e lugares seguintes:

a) Nos lugares proibidos ou sinalizados por dis-
cos ou pintura.

b) Cando produzan obstrucción ou perturba-
ción grave na circulación de peóns ou veícu-
los.

c) En duplo fila, salvo que ainda fique libre un
carril en ruas de sentida única de circulación
e dous en ruas en dous sentidos, sempre que
o tráfico non sexa moi intenso e non haxa es-
pazo libre nunha distáncia de corenta me-
tros.
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d) Sobre os refúxios, isletas, medianas, zonas de
protección e demáis elementos canalizadores
do tráfico.

e) Cando se obstaculice a utilizazón normal do
paso de entrada ou saída de persoas e/ou ani-
mais.

f) Zonas sinalizadas para uso exclusivo de di-
minuídos físicas, sobre as aceiras, paseos e
demáis zonas destinadas ao paso de peóns.

g) A menos de 5 metros dunha esquina, cruce
ou bifurcación salvo que a parada se poda
realizar en chaflans ou fose destes sen consti-
tuir obstáculo ou causar perigo para a circu-
lación.

h) Nas pontes, pasos a nível túneis e embaixo
dos pasos elevados, salvo sinalizazón en con-
trário.

i) Nos lugares onde a deteción impida a visión
de sinais de tráfico aos /as condutores /as a
que estas vaian dirixidas.

j) Na proximidade de curvas ou trocos de ra-
santes cando a visibilidade sexa insuficiente
para que os demáis veículos os podan rebasar
sen perigo ao que estexa detido.

k) Nas paradas debidamente sinalizadas para
veículos de servizo público, organismos ofi-
ciais e servizos de urxéncia.

l) Nos carris reservados á circulación ou ao ser-
vizo de determinados /as usuários /as como
autobuses de transporte público de pasaxei-
ros ou táxis.

m) Nos rebaixes da aceira para o paso de perso-
as de movilidade reducida.

n) Nos pasos ou carris reservados para o uso de
ciclistas.

o) Nas vias públicas declaradas de atenzón pre-
ferinte por Resolución Municipal, salvo que a
parada se poda realizar nos chaflans.

p) Cando se obstaculicen os accesos e saídas de
emerxéncia debidamente sinalizadas perten-
cintes a coléxios, edifícios, locais ou recintos
destinados a espectáculos ou actos públicos,
nas horas de celebración dos mesmos.

q) En meio da calzada, ainda no suposto caso de
que a anchura da mesma o permita, salvo
que estexa autorizado.

r) Cando se impida a outros veículos un xiro
autorizado.

Sección 3ª Do estacionamento

ARTIGO 80.—DEFINICIÓN

Entende-se por estacionamento toda imobiliza-
ción dun veículo cuxa duración exceda de dous mi-
nutos, sempre que non estexa motivada por impe-

rativo da circulación ou polo cumplimento de cal-
quera requerimento reglamentario.

ARTIGO 81.—MODO E FORMA DE EJECUCIÓN

O estacionamento deberá efectuarse de tal ma-
neira que o veículo non obstaculice a circulación
nen constitua un risco para o resto dos usuários da
via cuidando espécialmente a colocación do mesmo
situando-o o mais perto posíbel do borde da calza-
da segundo o sentido da marcha, e o evitar que
poda pór-se en movimento en ausencia do condu-
tor. A tal obxecto os /as condutores /as terán que
tomar as precaucións adecuadas e suficientes e
serán responsábeis das infraccións que se podan
chegar a producir como consecuencia dun troco de
situación do veículo ao pór-se en marcha ou pola
acción de terceiros, salvo que neste último caso
existise violencia manifesta.

O estacionamento se efectuará de forma que
permita aos demáis usuários a mellor utilizazón do
restante espazo libre.

ARTIGO 82.—COLOCACIÓN

Os veículos poderán-se estacionar en fila, en ba-
teria e en semibatería.

Se denomina estacionamento en fila ou cordón,
aquel en que os veículos están situados uns detrás
de outros e de forma para-la ao bordiña da aceira.

Se denomina estacionamento en bateria, aquel
en que os veículos están situados uns ao custado de
outros e de forma perpendicular ao bordiña da
aceira. Se denomina estacionamento en semibate-
ría, aquel en que os veículos están situados uns ao
custado de outros e oblícuamente ao bordiña da
aceira.

1. Como norma xeral o estacionamento se fará
sempre en fila. A excepción a esta norma, terá-se
que sinalizar .

2. Nos estacionamentos con sinalizazón no pavi-
mento, os veículos se colocarán dentro do períme-
tro marcado.

3. Nas vias de duplo sentido de circulación, o es-
tacionamento cando non estivese proibido, se efec-
tuará no lado direito do sentido da marcha.

4. Nas vias dun só sentido de circulación e sem-
pre que non exista sinal en contrário o estaciona-
mento se efectuará en ambos lados da calzada sem-
pre que se deixe unha anchura para a circulación
non inferior a tres metros.

5. As persoas condutoras deberán estacionar os
veículos tan perto do bordiña como sexa posíbel,
deixando un espazo non superior a 20 centímetros
entre o bordiña da aceira e a superfície exterior das
rodas do veículo para poder permitir a limpeza
desta parte da calzada. 

6. Asimismo deberá deixar unha distáncia non
inferior a 30 centímetros cos veículos que estexan
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estacionados por diante e por detrás, co fin de per-
mitir a manobra de incorporación de éstos á circu-
lación.

ARTIGO 83.—ESTACIONAMENTO DE AUTOBUSES
E VEÍCULOS PESADOS

1. A Autoridade Municipal poderá fixar zonas
na via pública para estacionamento ou para utili-
zazón como terminais de liña de autobuses tanto de
servizo urbano como interurbano, de non existir
para éstos últimos, estación de autobuses.

2. Os veículos destinados ao transporte de via-
xeiros ou de mercancias de calquera natureza non
poderán estacionar nas vias públicas a partir da
hora que a Autoridade Municipal determine me-
diante a correspondiente Resolución Municipal.

3. Os veículos destinados ao transporte de via-
xeiros ou de mercancias con Masa Máxima Autori-
zada (M.M.A.) superior a 3.500 kgs. non poderán
estacionar nas vias públicas urbanas salvo nos lu-
gares autorizados pola Administración Municipal.

Artigo 84.—O Concello poderá estabelecer me-
didas de estacionamento limitado, co fin de garan-
tir a rotación dos aparcamentos.

Artigo 85.—Fica proibido o estacionamento nos
casos e lugares seguintes:

a) Nos lugares onde o proíban os sinais corres-
pondientes.

b) Onde estexa proibida a parada.

c) En duplo fila en calquera suposto.

d) Nas zonas sinalizadas como reserva de carga
e descarrega de mercancias, nos dias e horas
en que estexa en vigor a reserva; excepto se
se trata de veículos de persoas con movilida-
de reducida, debidamente identificados e
polo tempo máximo de 10 minutos .e) nas
zonas reservadas para estacionamento de ve-
ículos de servizo público, organismos ofi-
ciais, delegacións diplomáticas e servizos de
urxéncia ou policia.

f) Diante dos accesos de edifícios destinados a
espectáculos ou actos públicos, nas horas de
celebración dos mesmos xa que con iso se
resta facilidade á saída masiva de persoas en
caso de emerxéncia.

g) Cando o veículo estacionado deixe para a
circulación rodeira unha anchura libre infe-
rior á dun carril de 3 metros.

h) Cando se obstaculice a utilizazón normal do
paso a inmuebeis a persoas.

i) Cando se obstaculice a utilizazón normal dos
pasos rebaixados para persoas de movilidade
reducida.

j) En condicións que dificulten a saída de ou-
tros veículos estacionados .

k) Nos vados debidamente sinalizados como
tais, total ou parcialmente.

l) Nos carris reservados á circulación de deter-
minadas categorias de veículos.

m) Nos lugares reservados para parada de deter-
minadas categorias de veículos.

n) Nos lugares sinalizados temporalmente por
obras, actos públicos ou manifestacións des-
portivas.

o) Nos lugares habilitados pola Autoridade Mu-
nicipal como de estacionamento con limita-
ción horária, sen colocar o distintivo que o
autoriza.

p) Nos lugares habilitados pola Autoridade Mu-
nicipal como de estacionamento con limita-
ción horária, cando colocando o distintivo
que o autoriza se manteña estacionado o veí-
culo en exceso sobre o tempo máximo permi-
tido pola Ordenanza reguladora desta clase
de estacionamentos.

q) Diante dos lugares reservados para contedo-
res do Servizo Municipal de Limpeza.

r) Sobre as aceiras, paseos e demáis zonas des-
tinadas ao paso de peóns.

s) En zonas sinalizadas para uso exclusivo de
persoas de movilidade reducida.

t) Nas vias públicas, os remolques separados do
veículo motor.

u) Nas ruas urbanizadas sen aceiras. 

v) Fose dos limites do perímetro marcado nos
estacionamentos autorizados 

w) Na calzada, de maneira diferente ao determi-
nado no artigo 82. 

Sección 4ª dos estacionamentos
para minusválidos

Artigo 86.—O Concello, no exercício das compe-
téncias que lle atribui o artigo 7 da Lei de Tráfico,
Circulación de Veículos a Motor e Seguranza Vial,
e en virtude disposto no artigo 60 da Lei 13/1982 de
7 de abril, deberá adoptar as medidas necesárias
para a concesión do cartón de aparcamento para
persoas discapacitadas con problemas graves de
movilidade e para a efectividade dos direitos que
da mesma se derivan, tendo en conta a Recomenda-
ción do Consello da Unión Europea sobre a cria-
ción dun cartón de estacionamento para diminuí-
dos físicos e a lexislación sectorial de cada Comu-
nidade Autónoma. 

Os Municípios expedirán o cartón de aparca-
mento especial para diminuídos físicos segundo o
modelo determinado , e terán validez para todo o
território nacional. Ditas cartóns permitirán ao ti-
tular de veículo autorizado estacionar nos lugares
espécialmente reservados para persoas con movili-
dade reducida, salvo nas que estexan destinadas a
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un veículo determinado, zonas de estacionamento
regulado e zonas de carga e descarrega.

Os cartóns expedidas con anterioridade á entra-
da en vigor desta disposición normativa poderán
seguir usando-se até a sua substituizón.

CAPÍTULO VIII
ACTIVIDADES NA VÍA PÚBLICA

Sección 1ª da carga e descarrega

Artigo 87.—A autoridade municipal poderá es-
tabelecer e sinalizar zonas para a realización das
operacións de carga e descarrega. En tal suposto,
fica proibido efectuar ditas operacións dentro dun
rádio de acción de 50 metros a partir da zona reser-
vada.

1. Poderán facer uso das reservas de estaciona-
mento para carga e descarrega calquera veículo,
sempre que estexa destinado ao transporte de mer-
cancias ou que sen o estar o condutor permaneza
no seu interior, que estexa a realizar operacións de
carga e descarrega, mentres duren as operacións e
sen superar o tempo máximo de 30 minutos, excep-
to casos xustificados en que se axustará o tempo ao
estritamente necesário.

2. O Concello atendiendo a circunstancias de si-
tuación, proximidade a zonas de estacionamento
regulado e con limitación horária, ou frecuéncia de
uso, poderá estabelecer regulacións específicas
para a realización de operacións de carga e desca-
rrega.

Artigo 88.—As labores de Carga e Descarrega se
realizarán en veículos dedicados ao transporte de
mercancias, ou aquilos que estexan debidamente
autorizados para iso, dentro das zonas reservadas a
tal efeito, e durante o horário estabelecido e reflec-
tido nas sinalizazóns correspondientes. Encanto ao
peso e medida dos veículos de transporte que reali-
cen operacións de carga e descarrega se axustarán
ao disposto pola vixente Ordenanza. Non obstante,
pola Alcaldía poderán limitar-se en función da ca-
pacidade de determinadas vias da cidade.

Artigo 89.—A Carga e Descarrega de mercancias
se realizará:

a) Preferintemente no interior dos locais comer-
ciais e industriais, sempre que reúnan as
condicións adecuadas, cando as característi-
cas de acceso dos viais o permita.

b) Nas zonas reservadas para este fin, dentro do
horário reflectido na sinalizazón correspon-
diente.

c) Se permitirá a Carga e Descarrega fora das
zonas reservadas, nos dias, horas e lugares
que se autoricen espécialmente.

Artigo 90.—A Alcaldía poderá ditar disposicións
que versen sobre as seguintes matérias:

a) Sinalizazón de zonas reservadas para Carga
e Descarrega, nas que será de aplicación o
Rexime Especial dos Estacionamentos Regu-
lados e con horário limitado.

b) Delimitación das zonas de Carga e Descarre-
ga.

c) Delimitación de peso e dimensions dos veícu-
los para determinadas vias da cidade.

d) Horário permitido para realizar as opera-
cións de Carga e Descarrega, en relazón coa
problemática própria nas diferentes vias e
bairros da cidade.

e) Servizos especiais para realizar operacións
de Carga e Descarrega, con expresión de
dias, horas e lugares.

f) Autorizacións especiais para:

— Camións de 12 Toneladas e meia ou mais

— Veículos que transporten mercancias pe-
rigosas

— Outras

Artigo 91.—Os camións de transporte superior a
12 e meia ou mais toneladas poderán descarregar
en:

a) Trocadores de mercancias ou lugar destinado
polo Concello para iso.

b) No interior de locais comerciais e industriais,
sempre que reúnan as condicións adecuadas
e utilizando traxectos préviamente autoriza-
dos pola Autoridade Municipal.

c) Autorización especial para aquilos casos es-
pecíficos nos que non podan acoller-se ao an-
terior.

Artigo 92.—As mercancias, os materiais ou as
cousas que sexan obxecto da Carga e Descarrega
non se deixarán na via pública, se non que se tras-
ladarán directamente do inmuebel ao veículo ou vi-
ceversa, salvo en casos excepcionais que deberán
ser autorizados e contar coa preceptiva Licenza
para a ocupación da Via Pública, atendiendo en
todo caso ás condicións que determina a apresente
Ordenanza sobre realización e balizamento de
obras en via pública.

Artigo 93.—As operacións de Carga e Descarre-
ga terán que realizar-se coas debidas precaucións
para evitar ruídos innecesarios, e coa obriga de dei-
xar limpa a via pública.

Artigo 94.—As mercancias carregarán-se e des-
carregarán polo lado do veículo mais cercano á
aceira, utilizando os meios necesários e persoal su-
ficiente para agilizar a operación, procurando non
dificultar a circulación, tanto de peóns como de ve-
ículos.

En caso de existir perigo para peóns ou veículos
mentres se realice a Carga e Descarrega se deberá
sinalizar debidamente.
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Artigo 95.—Non poderán permanecer estaciona-
dos, nas zonas habilitadas para Carga e Descarrega,
veículos que non estexan a realizar dita actividade.

Artigo 96.—As operacións deberán efectuarse
con persoal suficiente para as acabar o mais posí-
bel, sendo o limite de tempo autorizado para cada
operación, con carácter xeral, de 30 minutos. Ex-
cepcionalmente poderá-se autorizar un período
maior de tempo prévia solicitude debidamente xus-
tificada e para unha operación en concreto.

Transcorrido o tempo autorizado de 30 minutos,
non poderá atopar-se estacionado en zona de Carga
e Descarrega nengun veículo pechado sen condutor,
que non realice operacións próprias do aparcamen-
to. Considerará-se, a todos os efeitos, como non au-
torizado, pudiendo mesmo ser retirado por grúa,
con independéncia das sancións que corresponda.

Artigo 97.—Para facilitar o controlo do tempo
máximo na realización de cada operación de carga
e descarrega que se estabeleza no artigo anterior,
será obligatoria a exibizón da hora de início da
operación, que se colocará no pára-brisas de tal
forma que fique totalmente visíbel.

A tal efeito, o Concello poderá instalar máqui-
nas expendedoras de tickets coa hora de início de
aparcamento en Carga e Descarrega. En caso de
non existir ditas máquinas, a hora de início do
aparcamento se colocará polo usuário, debendo re-
flectir, en calquera caso, dita hora.

Artigo 98.—A carga e descarrega en situacións ou
para servizos especiais (combustíbel, mudanzas, ope-
racións esporádicas e excepcionais) deberá ser obxec-
to de regulación por resolución da Alcaldía. nas auto-
rizacións que se concedan se fará constar a finalida-
de, situación, extensión, datas e horários asi como a
Masa Máxima Autorizada (M.M.A.) dos veículos.

Sección 2ª das obras e actividades proibidas

ARTIGO 99.—OBRAS E ACTIVIDADES PROIBIDAS:

A realización de obras ou instalacións nas vias
suxeitas a esta Ordenanza necesitarán a autoriza-
ción prévia do Concello.

Durante a construcción de edificacións de nova
planta os /as solicitantes das licenzas de obras de-
berán acreditar que dispoñen dun espazo no inte-
rior das obras destinado ao estacionamento de
carga e descarrega.

Cando iso fose posíbel, as zonas de reserva de es-
tacionamento por obra se concederán a instáncia
motivada do peticionario quen deberá acreditar,
mediante o oportuno informe técnico, a imposibili-
dade de reservar o espazo referido no apartado an-
terior. A Autoridade Municipal á vista da documen-
tación aprobada, determinará sobre a procedéncia
da sua concesión ou sobre os condicionamentos da
que se autorice.

CAPÍTULO IX
UTILIZAZON DO ALUMBRADO.

Sección 1ª Uso obligatorio do alumbrado

ARTIGO 100.

1. Todos os veículos que circulen entre a posta e
a saída do sol, ou a calquera hora do dia nos apar-
camentos subterraneos e túneis e demáis tramos de
via afectados polo sinal "túnel", deben levar acen-
didas as luces de posición e o alumbrado de curto
alcance ou de cruce e, se a anchura do veículo exce-
de de 2,10 metros, tamén as de gálibo.

2. Todo veículo que, por calquera circunstancia,
se atope imobilizado entre a posta e a saída do sol
ou baixo as condicións a que se refere o artigo 101
desta Ordenanza, en calzada ou arcén dunha via,
ou nunha travesia insuficientemente iluminada, de-
berá ter acendidas as luces de posición. En vias ur-
banas que non sexan travesias non será obligatorio
que os veículos estacionados teñan acendidas as
luces de posición.

3. O alumbrado de longo alcance ou de estrada
deberá ser substituído polo de curto alcance ou de
cruce tan pronto como se aprecie a posibilidade de
producir cegamento a outros usuários da mesma
via ou de calquera outra via de comunicación, e
moi espécialmente aos condutores de veículos que
circulen en sentido contrário e ainda que éstos non
cumplan esta prescrizón, non restabelecendo o
alumbrado de estrada até rebasar, no cruce, a posi-
ción do veículo cruzado.

4. Tamén deberán levar aceso durante o resto do
dia o alumbrado de posición e de curto alcance ou
de cruce:

a) As motocicletas e ciclomotores que circulen
por calquera via obxecto desta Ordenanza.

b) As bicicletas ademais, estarán dotadas dos
elementos reflectantes debidamente homolo-
gados que se determinen e que deberán po-
suir estes veículos de acordo a dita normati-
va.

c) Cando sexa obligatorio o uso de alumbrado,
os condutores de bicicletas ademais levarán
colocada algunha prenda reflectante se cir-
culan por via interurbana.

d) Todos os veículos que circulen por un carril
reversíbel ou en sentido contrário ao normal-
mente utilizado na calzada onde se atope si-
tuado, ben sexa un carril que lles estexa re-
servado ou ben aberto excepcionalmente á
circulación en dito sentido.

5. A circulación sen alumbrado en situacións de
falta ou disminución de visibilidade ou producindo
cegamento ao resto dos usuários da via terá a con-
sideración de infracción grave.
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Sección 2ª Supostos especiais de alumbrado

ARTIGO 101.—

1. Tamén será obligatorio utilizar o alumbrado
cando existan condicións meteorolóxicas ou am-
bientais que diminuan sensíbelmente a visibilida-
de, como en caso de névoa, chúvia intensa, nevada,
nubes de fume ou de pó ou calquera outra circuns-
tancia análoga.

2. Se proíbe circular co alumbrado de névoa
cando non existan as condicións meteorolóxicas ou
ambientais que exixan a sua utilizazón.

3. A circulación sen alumbrado en situacións de
falta ou disminución de visibilidade ou producindo
cegamento ao resto dos usuários da via terá a con-
sideración de infracción grave.

CAPÍTULO X
ADVERTÉNCIAS DOS CONDUTORES

ARTIGO 102.—

1. Os condutores están obrigados a advertir ao
resto dos usuários da via acerca de as manobras
que vaian a efectuar cos seus veículos.

2. Como norma xeral, ditas adverténcias se
farán utilizando a sinalizazón luminosa do veículo,
ou no seu defeito, co brazo.

3. Excepcionalmente, poderán empregar-se si-
nales acústicas, que non sexan estridentes, ficando
proibido o seu uso inmotivado ou exaxerado.

4. Os veículos de servizos de urxéncias públicos
ou privados e outros veículos especiais poderán uti-
lizar outros sinais ópticos e acústicas nos casos e
nas condicións reglamentarias.

TÍTULO III
OUTRAS NORMAS DE CIRCULACIÓN

CAPÍTULO I
PORTAS E APAGADO DO MOTOR

ARTIGO 103.—PORTAS

Proíbe-se levar abridas as portas do veículo,
abrí-las antes da sua completa imobilización e
abrí-las ou apearse do mesmo sen se haber cercio-
rado préviamente de que iso non implica perigo ou
entorpecimento para outros usuários, espécialmen-
te cando se refere a condutores de bicicletas.

ARTIGO 104.—APAGADO DE MOTOR

Ainda cando o condutor non abandone o seu
posto, deberá parar o motor sempre que o veículo
se atope detido no interior dun túnel ou en lugar
pechado e durante a carga de combustíbel.

CAPÍTULO II
CINTO, CASCO E RESTANTES ELEMENTOS

DE SEGURANZA

ARTIGO 105.—CINTO, CASCO E RESTANTES
ELEMENTOS DE SEGURANZA

1. Os condutores e ocupantes de veículos a
motor e ciclomotores están obrigados a utilizar o
cinto de seguranza, o casco e demáis elementos de
protección nos casos e condicións que se determi-
nan nos apartados seguintes.

2. Se utilizarán cintos de seguranza ou outros
sistemas de retención homologados, correctamente
abrochados, tanto na circulación en vias urbanas
como nas interurbanas:

a) Polo condutor e os pasaxeiros dos asentos
dianteiros centrais e laterais, asi como polos
pasaxeiros que ocupen os asentos traseiros
dos turismos.

b) Polo condutor e pasaxeiros dianteiros dos ve-
ículos destinados ao transporte de mercan-
cias, con un PMA non superior aos 3.500 qui-
logramas, e dos veículos destinados ao trans-
porte de persoas, que teñan, ademais do
asento do condutor, mais de 8 prazas de
asentos, con un PMA que non supere as 5 to-
neladas.

3. Non obstante o disposto no apartado anterior,
poderán circular sen os cintos ou outros sistemas
de retención homologados:

a) Os condutores ao efectuar a manobra de
marcha atrás ou de estacionamento.

b) As mulleres encinta cando dispoñan dun cer-
tificado médico no que conste a sua situación
ou estado de embarazo e a data aproximada
da sua finalización.

c) As persoas provistas dun certificado de isen-
zón por razóns médicas graves ou en atenzón
á sua condición de diminuído físico.

d) O certificado a que se referen os incisos b) e
c) deberá ser apresentado cando o requera
calquera axente da autoridade encarregada
do servizo de vixiláncia do transiño.

4. A isenzón de uso de cinto de seguranza de que
trata o apartado anterior atinxirá igualmente
cando circulen en povoado, pero en nengun caso
cando o fagan por auto-estradas, autovias, vias rá-
pidas ou estradas convencionais a:

a) Os condutores de táxis cando estexan de ser-
vizo.

b) Os distribuidores de mercancias, cando reali-
cen sucesivas operacións de carga e descarre-
ga de mercancias en lugares situados a curta
distáncia uns de outros.

c) Os condutores e pasaxeiros dos veículos de
servizos de urxéncia.
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d) As persoas que acompañen a un alumno ou
aprendiz durante o aprendizaje da conduc-
ción ou as probas de aptitud e estexan a ca-
rrego dos mandos adicionais do automóvil,
responsabilizando-se da seguranza da circu-
lación.

5. Os condutores e viaxeiros de motocicletas,
con ou sen sidecar, e as de ciclomotores de duas
rodas, deberán utilizar cascos de protección homo-
logados ou certificados segundo a lexislación vi-
xente, cando circulen tanto en vias urbanas como
en interurbanas.

Os ciclistas deberán levar cascos oficiais.

Se eximirá do uso do casco ás persoas provistas
dun certificado de isenzón por razóns médicas gra-
ves, expedido de conformidade con o disposto no
apartado 3.d) do presente artigo.

6. O feito de non levar instalado o veículo os
cintos de seguranza será sancionado na forma pre-
vista nos artigos 141.3 e 141.4 desta Ordenanza.

CAPÍTULO III
TEMPO DE DESCANSO E CONDUCCIÓN

ARTIGO 106.—NORMAS XERAIS

1. Considerará-se que afecta á seguranza vial a
superación dos tempos de conducción ou a minora-
ción dos períodos de descanso obligatorio nas por-
centaxes sinalados ao efeito na lexislación de
transportes.

2. A presenza de mais dunha persoa habilitada
para a conducción dun só veículo ficará igualmente
sometida ao disposto na lexislación de transportes,
no ordenamento xurídico comunitario e nos Trata-
dos ou Vos convinde Internacionais suscriños por
España.

CAPÍTULO IV: PEÓNS

ARTIGO 107.

1. Os peóns están obrigados a transitar pola
zona peatonal, salvo cando ésta non existiere ou
non fuere praticabel, en cuxo caso poderán facé-lo
polo arcén ou, no seu defeito, polo calzado. Excep-
cionalmente tamén poderán circular pola calzada,
sempre que adopten as debidas precaucións e non
produzan perturbación grave na circulación, nos
supostos seguintes:

a) Cando leven obxectos volumosos que pudie-
ren constituir, se circularen pola aceira, un
estorvo de importáncia para os demáis peóns.

b) Os grupos de peóns dirixidos por unha per-
soa ou que formen un cortejo.

c) Os inválidos que se desplacen nunha cadeira
de rodas.

2. Cando non existieren zonas para o transiño de
peóns éstos o farán, con prudéncia, pola esquerda

da calzada nas vias interurbanas e polos laterais
nas urbanas. En ambos casos farán-o sen entorpe-
cer a circulación, polo lugar mais alejado do seu
centro e marchando uns detrás de outros; salvo no
caso de que formen un cortejo e os impedidos que
se desplacen en cadeira de rodas, que deberán cir-
cular pola direita e obedecer os sinais dirixidas aos
condutores de veículos encanto sexan-lles aplica-
beis.

En horas de escasa visibilidade e en vias inte-
rurbanas insuficientemente iluminadas, os peóns
que transiten polo arcén ou pola calzada deberán
sinalizar a sua presenza mediante luces ou elemen-
tos reflectantes.

3. Como norma xeral, para atravesar a calzada
os peóns deben camiñar perpendicularmente ao
eixo de ésta, non demorarse nen deter-se en ela sen
necesidade e non entorpecer o paso aos demáis.

Os peóns non poderán atravesar as prazas e glo-
rietas polo seu calzado, debendo rodeá-las .

4. En zonas onde existan pasos para peóns, os
que se dispoñan a atravesar a calzada deberán
facé-lo precisamente por eles, sen que podan efec-
tuarlo polas proximidades e, cando tais pasos
sexan a nível, se observarán, ademais, as regras se-
guintes:

a) Nos pasos regulados por semáforos deberán
obedecer as indicacións das luces, evitando
iniciar a marcha até que o sinal verde dirixi-
da a eles autorice-llo e cando ésta comece a
parpadear ao final do seu ciclo.

b) Nos pasos regulados por axente deberán, en
todo caso, obedecer as indicacións que sobre
o particular efectúe éste.

c) Nos restantes pasos para peóns sinalizados
mediante a correspondiente marca vial,
ainda que teñen preferéncia, só deben cruzar
a calzada cando a distáncia e a velocidade
dos veículos que se aproximen permitan
facé-lo con seguranza.

5. Cando non exista paso para peóns sinalizado
nun rádio de acción de 50 metros, o cruce se efec-
tuará polas esquinas e en enderezo perpendicular
ao eixo da via. Antes de se iniciar o cruce deberán
cerciorarse de que podan facé-lo sen risco nen en-
torpecimento indebido.

6. Os que utilicen monopatins, patines ou apare-
llos similares non poderán circular pola calzada,
salvo que se trate de zonas, vias ou partes das mes-
mas que lles estexan espécialmente destinadas e só
poderán circular a paso de persoa polas aceiras ou
polas ruas residenciais debidamente sinalizadas
sen que, en nengun caso, se permita que sexan
arrastrados por outros veículos.

7. Está proibida a circulación de toda clase de
veículos polas aceiras e demáis zonas peatonais,
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excepto no suposto de usos compartidos con bici-
cletas.

CAPÍTULO V
CIRCULACIÓN DE ANIMAIS

ARTIGO 108.—

1. Se proíbe o transiño de animais de tiro, carre-
ga ou cadeira, cabezas de gado isoladas, en manada
ou rebaño, en todo o casco urbano, salvo autoriza-
ción municipal expresa.

2. Igualmente se proíbe a circulación de veículos
de tracción animal polas vias urbanas, excepto nos
casos autorizados préviamente polo Concello.

CAPÍTULO VI
COMPORTAMENTO EN CASO

DE EMERXÉNCIA

ARTIGO 109.—AUXILIO

Os usuários das vias que se vexan implicados
nun acidente de tráfico, o presencien ou teñan co-
ñecemento del, estarán obrigados a auxiliar ou so-
licitar auxilio para atender ás vítimas, se as hubie-
re, emprestar a sua colaboración para evitar maio-
res perigos ou danos, restabelecer, na medida
posíbel, a seguranza da circulación e esclarecer os
feitos.

ARTIGO 110.—IMOBILIZACIÓN DO VEÍCULO
E CAIDA DA CARGA

Se por causa de acidente ou avaria o veículo ou
a sua carga obstaculizaren a calzada, os conduto-
res, tras sinalizar convintemente o veículo ou o
obstáculo criado, adoptarán as medidas necesárias
para que sexa retirado no menor tempo posíbel, de-
bendo quitá-lo da calzada e situá-lo cumpliendo as
normas de estacionamento sempre que sexa factí-
bel.

CAPÍTULO VII
PUBLICIDADE

ARTIGO 111.—

1. Con carácter xeral se proíbe o emprego de
dispositivos sonoros con fins de propaganda, recla-
mo, aviso ou distracción. Esta proibición, non rexe-
rá nos casos de alarma, urxéncia ou especial signi-
ficazón cidadána.

2. Se proíbe a publicidade en relazón con veícu-
los a motor que ofereza na sua argumentación es-
crita ou verbal, nos seus elementos sonoros ou nas
suas imaxes, incitación á velocidade excesiva, á
conducción temerária, a situacións de perigo ou
calquera outra circunstancia que subpoña unha
conducta contrária aos princípios desta Ordenanza
ou cando dita publicidade inxira ao condutor a

unha falsa ou non xustificada sensazón de seguran-
za. En todo caso, esta publicidade estará sometida
ao rexime de autorización administrativa prévia,
de acordo co estabelecido na lexislación municipal
reguladora da publicidade.

3. Con independéncia da mensaxe que conteña,
fica igualmente proibida a publicidade, xa sexa
mediante a utilizazón de veículos portadores de
carteleras ou publicidade estática nas aceiras e in-
mediacións da calzada, asi como en árbores, faro-
las, mobiliario urbano en xeral e elementos afectos
ao transiño, salvo supostos pontoais, que en todo
caso requererán autorización municipal prévia.

As infraccións ao previsto nos apartados 1 e 2 se
sancionarán na cuantía e a través do procedimento
estabelecido na lexislación sobre defensa dos con-
sumidores e usuários.

TÍTULO IV
DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DOS VEÍCULOS

CAPÍTULO I
NORMAS XERAIS

ARTIGO 112.—AUTORIZACIÓNS
E OS SEUS EFEITOS

1. A circulación de veículos exixirá que éstos
obteñan préviamente a correspondiente autoriza-
ción administrativa, dirixida a verificar que este-
xan en perfeito estado de funcionamento e se axus-
ten nas suas características, equipas, repostos e ac-
cesorios ás prescrizóns técnicas que se fixan no
Regulamento Xeral de Veículos. Proíbe-se a circu-
lación de veículos que non estexan dotados da cita-
da autorización.

2. A circulación dun veículo sen autorización,
ben por non té-la obtido ou porque fose obxecto de
anulación ou declarada a sua perda de vixéncia,
dará lugar á imobilización do mesmo até que se
dispoña de dita autorización.

Asimismo, a circulación dun veículo durante o
prazo de suspensión cautelar da autorización de
circulación que se lembrase no curso dos procedi-
mentos de nulidade, anulación e perda de vixéncia
de dita autorización dará lugar á imobilización do
veículo.

CAPÍTULO II
HOMOLOGACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA

ARTIGO 113.—HOMOLOGACIÓN DE TIPO
DE VEÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES
E SEMIRREMOLQUES E ISENZÓNS

1. Todos os veículos de motor, os seus remolques
e semirremolques, como condición indispensabel
para a sua matriculación ordinária ou turística, de-
berán corresponder a tipos préviamente homologa-
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dos segundo a reglamentación que se recolle no
anexo I do Regulamento Xeral de Veículos.

2. Non obstante o anterior, fican eximidos da
homologación de tipo nacional e/ou de algunhas
das homologacións parciais, antes da sua matricu-
lación ordinária ou turística os veículos que se es-
pecifican na reglamentación que se recolle no
anexo I do Regulamento Xeral de Veículos.

ARTIGO 114.—REFORMAS DE IMPORTANCIA

1. Como reformas de importáncia se entenderán
as que se relacionan na reglamentación que se re-
colle no anexo I do Regulamento Xeral de Veículos.

2. O titular dun veículo de motor, remolque ou
semirremolque no que se haxa efectuado unha re-
forma de importáncia deberá regularizá-la ante o
órgao da Administración competinte en matéria de
indústria.As reformas poderán ser realizadas polo
fabricante do veículo ou por talleres de reparación,
tamén antes da sua matriculación.

3. Non se poderán substituir, engadir ou supri-
mir pezas, elementos ou conxuntos suxeitos ao
cumplimento de algun Regulamento técnico por
outros que non cumplan dita reglamentación ou
ben non correspondan ao veículo, salvo nos casos
contemplados na reglamentación que se recolle no
anexo I do Regulamento Xeral de Veículos.

ARTIGO 115.—MARCAS

1. A efeitos de identificación, todo veículo ma-
triculado ou posto en circulación deberá levar, en
forma legibel, e de maneira que sexa difícil a sua
modificación, ademais das placas e inscricións re-
glamentarias:

a) Un número de identificación, gravado, tro-
quelado ou inscriño de forma indelebel no
bastidor ou estrutura autoportante.

b) Unha placa do fabricante.

c) Nos veículos de motor, as marcas ou siglas
que identifiquen o tipo de motor, situadas
sobre o mesmo.

2. Fica proibido efectuar trocos ou retoques nos
números de identificación do bastidor, asi como
nas placas e inscricións reglamentarias.

Non se poderá realizar a substituizón total ou
parcial do bastidor ou da estrutura autoportante
que afecte ao seu número de identificación, salvo
nas condicións estabelecidas na reglamentación
que se recolle no anexo I, baixo o controlo do órgao
competinte en matéria de indústria.

ARTIGO 116.—CONXUNTOS DE VEÍCULOS

1. Como norma xeral e salvo as excepcións esta-
belecidas, nengun veículo tractor poderá arrastrar
á vez mais dun remolque ou semirremolque.

2. Os veículos de motor non poderán remolcar a
outro veículo de motor, salvo no caso de que éste se
atope accidentado ou averiado e non poda ser
arrastrado por outro destinado a ese fin, suposto en
que está permitido o arrastre até a localidade ou
lugar mais próximo onde poda ficar convintemente
imobilizado e sen entorpecer a circulación, e sem-
pre que non se circule por auto-estradas nen auto-
vias.

3. En todo caso, as motocicletas e os veículos de
tres rodas non poderán arrastrar remolque ou se-
mirremolque algun.

4. As caravanas e remolques lixeiros estarán do-
tados dun cartón de inspección técnica, expedida
de acordo co disposto na reglamentación vixente
que se recolle no anexo I do Regulamento Xeral de
Veículos.

ARTIGO 117.—INSPECCIONES TÉCNICAS
DE VEÍCULOS

Os veículos matriculados ou postos en circula-
ción deberán someterse a inspección técnica nunha
das Estacións de Inspección Técnica de Veículos ao
efeito autorizadas polo órgao competinte en maté-
ria de Indústria nos casos e coa periodicidade, re-
querimentos e excepcións que se estabelecen na re-
glamentación que se recolle no anexo I do Regula-
mento Xeral de Veículos.

CAPÍTULO III
CONDICIÓNS TÉCNICAS

ARTIGO 118.—XERALIDADES

As condicións técnicas que deben cumplir os ve-
ículos de motor, as suas partes e as suas pezas, para
que podan ser matriculados ou postos en circula-
ción son as que se indican nos pontos seguintes:

1. Deben estar construídos e mantidos de forma
que o campo de visión do condutor cara diante,
cara a direita e cara a esquerda permita-lle unha
visibilidade diáfana sobre toda a via pola que cir-
cule.

2. Deben estar provistos de un ou vários retrovi-
sores, segundo a categoria do veículo.

3. Os elementos transparentes do habitáculo que
afecten ao campo de visión do condutor non deben
deformar de modo apreciabel os obxectos vistos á
sua través, nen producir confusión entre as cores
utilizados na sinalizazón vial.

4. Se o veículo está provisto dun pára-brisas de
dimensions e forma tais que o condutor, desde o
seu posto de conducción, non poda ver normalmen-
te a via cara diante mais que a través dos elementos
transparentes de dito pára-brisas, deberá estar
provisto de dispositivos limpiaparabrisas e lavapa-
rabrisas.
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5. Deben estar provistos dun mecanismo ade-
cuado que permita ao condutor manter o enderezo
do veículo e modificá-la con facilidade, rapidez e
seguranza.

6. Todo veículo de motor, con excepción das mo-
tocicletas, dos motocultores conducidos a pé e dos
veículos de tres rodas simétricas en relación ao
plano longitudinal meio do veículo, deberá estar
provisto dun dispositivo que, manexado desde o
posto de conducción e accionado polo motor, per-
mita a marcha atrás do veículo.

7. Todo veículo de motor, excepto os motoculto-
res conducidos a pé, estará provisto dun aparello
produtor de sinais acústicas que emita un son con-
tínuo, uniforme e de suficiente intensidade. Só nos
veículos que teñan o carácter de prioritarios se ins-
talarán aparellos emisores de sinais acústicas espe-
ciais, sempre que estexan debidamente autorizados
polo órgao competinte en matéria de indústria.

8. Os órgaos de mando e manobra, indicadores e
testemuñas deben estar construídos e montados de
tal maneira que podan ser identificados, consulta-
dos e accionados de forma instantánea pola condu-
tor durante a marcha tendo o seu corpo en posición
normal e sen desatender a conducción.

9. Os órgaos mecánicos e a sua equipa comple-
mentario deben estar construídos e protexidos de
maneira que durante o seu funcionamento e utili-
zazón non constituan perigo para os usuários da
via pública, aun cando o veículo estexa detido.

10. Os órgaos motores e, en particular, os depó-
sitos, tubos e pezas que haxan de conter matérias
inflamabeis, deben estar construídos, instalados e
protexidos de maneira que non constituan causa de
perigo e se reduza ao máximo o risco de incéndio
ou de estoupido. A boca ou tapón do depósito de
combustíbel debe situar-se exteriormente aos re-
cintos destinados para os viaxeiros, ao condutor e
ao compartimento motor.

11. Todo veículo de motor capaz de atinxir en
chan unha velocidade superior aos 40 quilómetros
por hora deberá estar provisto dun indicador de ve-
locidade en quilómetros por hora.

12. Todo veículo de motor levará instalado tacó-
grafo e limitador de velocidade, se asi o dispón a
reglamentación que se recolle no anexo I do Regu-
lamento Xeral de Veículos.

13. Os automóvis deberán levar instalados cin-
tos de seguranza ou outros sistemas de retención
homologados, se asi o dispón a reglamentación que
se recolle no anexo I do Regulamento Xeral de Veí-
culos, toda iso segundo a sua categoria e de acordo
co disposto na citada reglamentación.

Os dispositivos de protección ou retención para
nenos axustarán-se ao disposto na reglamentación
que se recolle no anexo I do Regulamento Xeral de
Veículos.

14. Os automóvis, se asi o dispón a reglamenta-
ción que se recolle no anexo I do Regulamento
Xeral de Veículos, deberán estar provistos dun dis-
positivo contra a sua utilizazón non autorizada que
permita pór fora de servizo ou bloquear un órgao
esencial do veículo a partir do momento en que éste
fique estacionado, debendo cumplir as prescrizóns
estabelecidas na reglamentación que se recolle no
anexo anteriormente indicado. Ademais anterior,
poderán ir provistos dun sistema de alarma, inde-
pendente ou non de dito dispositivo.

15. Os veículos, incluídos os remolques e semi-
rremolques, deberán estar construídos de maneira
que oferezan na sua parte posterior unha protec-
ción eficaz ao empotramento de veículos que pude-
sen chocar pola sua parte traseira; ben sexa me-
diante un dispositivo antiempotramento ou pola
própria forma e características da parte traseira do
veículo, e todo iso cumpliendo coas prescrizóns es-
tabelecidas no anexo IV do Regulamento Xeral de
Veículos 

16. Os veículos, incluídos os remolques e semi-
rremolques, destinados ao transporte de mercan-
cias, deberán dispor dun dispositivo de protección
lateral, se asi o exixe a reglamentación que se reco-
lle no anexo I do Regulamento Xeral de Veículos.

17. Os veículos destinados ao transporte de mer-
cancias deberán dispor dun dispositivo antiencas-
tramento dianteiro, se asi o exixe a reglamentación
que se recolle no anexo I do Regulamento Xeral de
Veículos.

18. Os veículos de motor deberán cumplir o es-
tabelecido nas correspondientes disposicións sobre
emisón de fumes, gases contaminantes, ruídos e
compatibilidade electromagnética, de acordo co
disposto na reglamentación que se recolle no anexo
I do Regulamento Xeral de Veículos.

ARTIGO 119.—OUTRAS CONDICIÓNS

Os veículos de motor, remolques, semirremol-
ques e as máquinas remolcadas axustarán-se ao
disposto na reglamentación que se recolle no anexo
I do Regulamento Xeral de Veículos e, en particu-
lar:

1. Deben estar construídos e equipados de forma
que non teñan, nen no interior nen no exterior,
adornos ou outros obxectos con aristas saíntes que
apresenten perigo para os seus ocupantes ou para
os demáis usuários da via pública.

2. Deben ter os asentos anclados á estrutura do
veículo de forma resistinte.

3. As portas deben ter pechaduras e órgaos de
fixaxe de maneira que impidan a sua apertura non
desexada.

4. Os materiais transparentes que constituan
elementos de parede exterior do veículo ou dunha
parede interior de separación deberán ser dunha
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calidade que permita reducir ao máximo os riscos
das lesións corporais en caso de rotura ou de im-
pacto contra eles. Deben oferecer unha resisténcia
e elasticidade suficientes, segundo determina-se na
reglamentación que se recolle no anexo I do Regu-
lamento Xeral de Veículos.

5. Os veículos autorizados a transportar persoas
e carrega deberán estar provistos dunha protección
adecuada á carga que transporten.

Ditas proteccións se axustarán ás condicións es-
tabelecidas no anexo VIN do Regulamento Xeral de
Veículos.

6. Deben ter as suas rodas provistas de pneumá-
ticos ou de elementos de elasticidade similar que
apresenten debuxo nas ranuras principais da
banda de rodamento e o seu estado reúna as condi-
cións mínimas de utilizazón, segundo disposto no
anexo VII do Regulamento Xeral de Veículos. Os
veículos cuxo sistema de rodadura teña superfícies
metálicas, estriadas ou con saíntes non poderán
circular polas vias públicas sen colocar sobre aqué-
llas outras bandas elásticas de contacto exterior co
pavimento.

7. Cando sexa obligatorio ou recomendado o uso
de cadeas ou outros dispositivos antideslizantes au-
torizados se deberá, ben colocar sobre, alomenos ,
unha roda motriz a cada lado do veículo ditas ca-
deas ou dispositivos antideslizantes, ben utilizar
pneumáticos especiais, segundo disposto no anexo
VII do Regulamento Xeral de Veículos.

8. A carrocería do veículo estará deseñada de
forma que se eviten no posíbel as salpicaduras das
rodas ou, en caso contrário, os veículos deberán
estar equipados con proteccións adecuadas a tal
efeito. Se exceptúan desta obriga os veículos espe-
ciais cando as proteccións sexan incompatíbeis coa
sua utilizazón.

9. Deben dispor dunha sistema de suspensión
elástica que facilite a aderéncia e a estabilidade
durante a marcha.

10. Deben estar provistos dun sistema de freado,
de acordo co disposto no anexo VIII do Regulamen-
to Xeral de Veículos que, no seu caso, segure os que
lle correspondan, segundo a categoria do veículo,
de entre as seguintes funcións:

Freado de servizo, capaz de diminuir a velocida-
de e deter o veículo de maneira rápida, segura e efi-
caz.

Freado de socorro, coa mesma función que o fre-
ado de servizo no caso de fallo de éste.

Freado de estacionamento, utilizado para man-
ter imóbel o veículo ou, no seu caso, o remolque ou
semirremolque cando estexa desenganchado.

11. A función de freado de servizo nos remol-
ques poderá efectuarse, no seu caso, con unha siste-
ma de freado de inércia.

12. Os dispositivos que seguren as funcións de
freado automático nos remolques ou semirremol-
ques deberán ser tais que a sua deteción fique se-
gurado en caso de desacoplamento ou de rotura do
acoplamento durante a marcha.

13. Toda motocicleta debe estar provista de dous
dispositivos de freado, que actuen, un, pola menos,
sobre a roda traseira, e o outro, sobre a roda dian-
teira.

Se a motocicleta estivese dotada de sidecar, non
se exixe o freado da roda de éste.

14. Os veículos de tres rodas simétricas en rela-
ción ao plano longitudinal do veículo deben estar
equipados:

Ben con dous dispositivos independentes de fre-
ado de servizo que, , accionen os freos sobre todas
as rodas.

Ben con un dispositivo de freado de servizo que
accione os freos sobre todas as rodas e un dispositi-
vo de freado de socorro, que pode ser o freo de es-
tacionamento.

Tanto nun caso como en outro deberán estar do-
tados dun freo de estacionamento.

15. Os veículos de transporte de viaxeiros, de
transporte escolar e de menores, de mercancias pe-
rigosas, de mercancias perecederas ou calquera
outro sometido a normas especiais deberán cum-
plir, ademais da sua reglamentación específica re-
collida no anexo I do Regulamento Xeral de Veícu-
los, as exixéncias estabelecidas neste capítulo.

ARTIGO 120.—CONDICIÓNS TÉCNICAS
DOS DISPOSITIVOS DE ACOPLAMENTO
E OUTROS ELEMENTOS DOS REMOLQUES

1. Os elementos mecánicos, pneumáticos e eléc-
tricos de conexión entre un veículo tractor e o seu
remolque deben ser compatíbeis e cumplir as exi-
xéncias que se determinen na reglamentación que
se recolle no anexo I do Regulamento Xeral de Veí-
culos.

2. Os remolques estarán dotados dun dispositivo
que obrigue ás suas rodas a seguir unha traxectória
análoga á do veículo tractor, segundo a reglamen-
tación recollida en dito anexo.

3. O dispositivo de acoplamento do remolque co
veículo tractor estará dotado dun elemento que im-
pida o desacoplamento do mesmo, de acordo coa
reglamentación do repetido anexo.

4. Os remolques cuxa masa máxima autorizada
sexa menor ou igual a 1.500 quilogramas, que non
estexan provistos dun sistema que segure o freado
do remolque en caso de rotura do dispositivo de
acoplamento, deberán estar provistos, ademais do
enganche principal, dun dispositivo de acoplamen-
to secundário (cadea, cabel, etcétera) que, en caso
de separación do enganche principal, poda impedir
que a barra do dispositivo de acoplamento toque o
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chan e que segure, ademais, unha certa conducción
residual do remolque.

ARTIGO 121.—MASAS E DIMENSIÓNS

1. Non se permitirá a circulación de veículos
cuxas masas, dimensions e presión sobre o pavi-
mento superen aos estabelecidos nas disposicións
que se determinan no anexo IX do Regulamento
Xeral de Veículos.

2. O órgao competinte en matéria de tráfico po-
derá conceder autorizacións especiais e por un nú-
mero limitado de circulacións ou por un prazo de-
terminado, prévio informe vinculante do titular da
via, para os veículos que, polas suas características
técnicas ou pola carga indivisíbel que transportan,
superen as masas e dimensions máximas estabele-
cidas nas disposicións que se determinan no anexo
IX do Regulamento Xeral de Veículos, prévia com-
probación de que se atopan amparados pola autori-
zación de transporte leigalmente procedinte.

A estes efeitos, se entende por carga indivisíbel
aquel que para o seu transporte por estrada non
pode dividir-se en dous ou mais carregas sen custe
ou risco innecesario de danos e que, debida ás suas
dimensions ou masas, non poda ser transportado
por un veículo de motor, remolque, tren de estrada
ou veículo articulado que se axuste en todos os sen-
tidos ás masas e dimensions máximas autorizadas.

ARTIGO 122.—CONDICIONS TÉCNICAS
DOS DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO
E SINALIZAZÓN ÓPTICA

1. As luces e dispositivos reflectantes que, sendo
duplos, teñan a mesma finalidade, se corresponde-
rán en cor e intensidade e estarán situadas , a ser
posíbel, á mesma distáncia dos bordes do veículo.

2. Nengunha luz instalada nun veículo será in-
termitente ou de intensidade variabel, a excepción
das indicadas na reglamentación que se recolle no
anexo I do Regulamento Xeral de Veículos.

3. As luces posteriores de posición deberán
acender-se sempre que o veículo teña acendidas
calquera das de estrada, cruce, dianteiras de posi-
ción, placa posterior de matrícula ou as antiniebla.

As luces antiniebla traseiras só poderán acen-
der-se cando o estexan tamén as de estrada, as de
cruce ou as antiniebla dianteiras.

As luces de posición dianteiras deben estar
acendidas sempre que o estexan as de cruce, as de
estrada ou as antiniebla dianteiras.

Estas condicións non se impoñen para as luces
de cruce ou as de estrada cando se utilizan para dar
avisos luminosos.

4. Non se instalarán nos veículos mais luces que
as autorizadas no presente Regulamento, proibin-
do-se o uso de pinturas ou dispositivos luminosos
ou reflectantes non autorizados, salvo nos supostos

e condicións previstos na reglamentación que se re-
colle nos anexos I e XI do Regulamento Xeral de
Veículos. 

ARTIGO 123.—SINAIS NOS VEÍCULOS

1. Os sinais nos veículos que teñan por obxecto
dar a coñecer aos usuários da via determinadas cir-
cunstancias ou características do veículo en que
están colocadas, do servizo que empresta, da carga
que transporta ou do seu próprio condutor, axusta-
rán-se encanto ás suas características e colocación
ao disposto no anexo XI do Regulamento Xeral de
Veículos.

2. Non obstante o anterior, os sinais nos veículos
exixidas en outras reglamentacións específicas se
axustarán ao disposto no anexo I.

ARTIGO 124.—ACCESORIOS, REPOSTOS
E FERRAMENTAS DOS VEÍCULOS
EN CIRCULACIÓN

Os veículos de motor e os conxuntos de veículos
en circulación deben levar, como mínimo, a dota-
ción que se indica no anexo XII do Regulamento
Xeral de Veículos.

CAPÍTULO IV
CICLOMOTORES

ARTIGO 125.—HOMOLOGACIÓN
E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Os ciclomotores, como condición indispensa-
bel para a sua matriculación ordinária ou turística,
deberán corresponder a tipos préviamente homolo-
gados, segundo a reglamentación que se recolle no
anexo I do Regulamento Xeral de Veículos. En par-
ticular, deberán estar homologados en España de
acordo co Real Decreto 2140/1985, de 9 de outubro,
ou na Unión Europea conforme á Directiva
92/61/CEE, ou no Espazo Económico Europeo
cando ésta lle sexa de aplicación.

Os ciclomotores deberán cumplir o disposto
para as motocicletas e veículos de tres rodas nos
artigos 113, 114, 115, 118 (apartados 1 ao 11 e 18 ),
122 desta Ordenanza.

Do artigo 119 lles será de aplicación o disposto
para as motocicletas, salvo a exixéncia de freo de
estacionamento do apartado 14.

2. Os dispositivos de alumbrado e sinalizazón
óptica deberán cumplir o disposto nos seguintes
apartados e na reglamentación que se recolle nos
anexos I e X do Regulamento Xeral de Veículos.

2.1. Todo ciclomotor de duas rodas deberá estar
provisto de:

Luz de cruce.

Luz de posición traseira.

Luz de freado.
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Catadióptrico traseiro non triangular.

Catadióptricos nos pedais cando éstos existan e
non sexan retráctis.

Catadióptricos laterais non triangulares.

2.2. Todo ciclomotor de tres rodas e cuatriciclo
lixeira deberá estar provisto de:

Luz de cruce.

Luz de posición dianteira.

Luz de posición traseira.

Luz de freado.

Un catadióptrico traseiro non triangular nos ve-
ículos con anchura até 1.000 milímetros, a partir da
cual deberán estar equipados de dous.

Catadióptricos nos pedais cando éstos existan e
non sexan retráctis.

Luces indicadoras de enderezo para veículos de
carrocería pechada.

2.3. Todo ciclomotor de duas rodas pode levar:

Luz de estrada.

Luces indicadoras de enderezo.

Luz de posición dianteira.

Catadióptricos dianteiros non triangulares.

Luz da placa traseira de matrícula.

2.4. Todo ciclomotor de tres rodas e cuatriciclo
lixeira pode levar:

Luz de estrada.

Luces indicadoras de enderezo para veículos sen
carrocería pechada.

Catadióptricos laterais non triangulares.

Luz da placa traseira de matrícula.

3. Os ciclomotores non poderán arrastrar remol-
que ou semirremolque algun.

CAPÍTULO V
CICLOS E VEÍCULOS DE TRACCION ANIMAL

ARTIGO 126.—CICLOS E BICICLETAS

1. Os ciclos, para poder circular, deberán dispor
de:

Un sistema adecuado de freado que actue sobre
as rodas dianteiras e traseiras.

Un timbre, proibindo-se o emprego de outro
aparello acústico distinto de aquél.

2. Ademais, para circular de noite, por tramos
de vias sinalizados co sinal de "túnel" ou cando
existan condicións meteorolóxicas ou ambientais
que diminuan sensíbelmente a visibilidade, os ci-
clos, exceptuando as bicicletas, deberán dispor de:

Luz de posición dianteira e traseira.

Catadióptricos traseiros e laterais non triangu-
lares.

Catadióptricos nos pedais.

3. As bicicletas e as bicicletas con pedalaxe asis-
tido corresponderán a tipos homologados, segundo
a reglamentación que se recolle no anexo I do Re-
gulamento Xeral de Veículos.

4. As bicicletas, para circular de noite, por tra-
mos de vias sinalizados co sinal de "túnel" ou cando
existan condicións meteorolóxicas ou ambientais
que diminuan sensíbelmente a visibilidade, debe-
rán dispor dos seguintes dispositivos: Luz de posi-
ción dianteira e traseira, catadióptrico traseiro, e
poderán dispor de: catadióptricos nos rádios das
rodas e nos pedais.

5. Todos os dispositivos a que se refere o presen-
te artigo estarán homologados de acordo coa regla-
mentación que se recolle no anexo I do Regulamen-
to Xeral de Veículos.

6. Os ciclos e bicicletas non poderán arrastrar
remolque ou semirremolque algun.

ARTIGO 127.—VEÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL

1. Os veículos de tracción animal, calquera que
sexa o uso a que se destinen, só poderán circular
polas vias públicas cando vaian provistos de rodas
pneumáticas ou de elasticidade similar.

2. Os veículos de tracción animal que leven gal-
gas terán éstas dispostas de tal maneira que en
nengun caso sobresaian mais de 10 centímetros da
parte mais saínte do veículo.

3. As cadeas e demáis accesorios movebeis ou
colgantes deben ir suxeitos ao veículo en forma que
nas suas abalacións non podan sair do contorno do
mesmo nen arrastrar polo chan.

4. Os veículos de tracción animal de duas rodas
deben levar tentemozos adecuados.

5. Os dispositivos obligatorios de alumbrado e
sinalizazón óptica, que se regulan na reglamenta-
ción que se recolle nos anexos I e X, para os veícu-
los de tracción animal cando circulen de noite, por
tramos de vias sinalizados co sinal de "túnel" ou
con condicións meteorolóxicas ou ambientais que
diminuan sensíbelmente a visibilidade, son os espe-
cificados a continuación:

Luz de posición dianteira.

Luz de posición traseira.

Catadióptricos traseiros non triangulares.

Se o veículo de tracción animal levase luces a
ambos lados, serán iguais e simétricas, e se as tive-
se nun só lado, irán situadas no izquierdo do senti-
do da marcha.

Os catadióptricos estarán situados o mais perto
que sexa posíbel aos extremos do veículo.
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TÍTULO V
DA SINALIZAZÓN

CAPÍTULO ÚNICO

ARTIGO 128.—NORMAS XERAIS SOBRE SINAIS

1. A sinalizazón é o conxunto de sinais e ordes
dos axentes da circulación, sinais circunstanciais
que modifican o rexime normal de utilizazón da
via, semáforos, sinais verticais de circulación e
marcas viais, destinadas aos usuários das vias, e
que teñen por misión advertir e informar a éstos,
ou ordenar ou reglamentar o seu comportamento
coa necesária antelación de determinadas circuns-
tancias da via ou da circulación

As características de dita sinalizazón son as es-
pecificadas nos títulos IV e V do regulamento Xeral
de Circulación.

2. Todos os usuários das vias obxecto desta Lei
están obrigados a obedecer os sinais da circulación
que estabelezan unha obriga ou unha proibición e a
adaptar o seu comportamento á mensaxe do resto
dos sinais reglamentarias que se atopen nas vias
polas que circulan. 

A estes efeitos, cando o sinal impoña unha obri-
ga de deteción, non poderá reanudar a sua marcha
o condutor do veículo asi detido até haber cumpli-
do a finalidade que o sinal estabelece. 

3. Salvo circunstancias especiais que o xustifi-
quen, os usuários deben obedecer as prescrizóns in-
dicadas polos sinais, ainda cando semellen estar en
contradicción coas normas de comportamento na
circulación.

ARTIGO 129.—PRIORIDADE ENTRE SINAIS

1. A orde de prioridade entre os distintos tipos
de sinais de circulación é o seguinte:

a) Sinais e ordes dos axentes da circulación.

b) Sinalizazón circunstancial que modifique o
rexime normal de utilizazón da via

c) Semáforos.

d) Sinais verticais de circulación.

e) Marcas viais.

2. no caso de que as prescrizóns indicadas por
diferentes sinais semellen estar en contradicción
entre si, prevalecerá a prioritaria, segundo a orde a
que se refere o apartado anterior, ou a mais restri-
tiva, se se trata de sinais do mesmo tipo.

ARTIGO 130.—IDIOMA DOS SINAIS

As indicacións escritas nos sinais se expresarán,
alomenos , no idioma español, oficial en todo o te-
rritório do Estado, pudiendo realizar-se conxunta-
mente no idioma galego, oficial na Comunidade
Autónoma de Galicia.

ARTIGO 131.—FORMATO DOS SINAIS

1. estabelecerá-se o catálogo oficial de sinais da
circulación e marcas viais, de acordo coas regla-
mentacións e recomendacións internacionais na
matéria.

2. Dito catalogo especificará, necesáriamente, a
forma, cor, deseño e significado dos sinais, asi
como as dimensions das mesmas en función de cada
tipo de via e as suas sistemas de colocación.

3. Os sinais e marcas viais que poden ser utiliza-
das nas vias obxecto desta Lei, deberán cumplir as
especificacións que se estabelezan.

ARTIGO 132.—MANTEMENTO DOS SINAIS
E SINAIS CIRCUNSTANCIAIS

1. Corresponde ao titular da via a responsabili-
dade do mantemento dos sinais nas mellores condi-
cións posíbeis de seguranza para a circulación e da
instalación e conservación en ela dos adecuadas si-
nais e marcas viais. Tamén corresponde ao titular
da via a autorización prévia para a instalación no
mesmo de outros sinais de circulación. En caso de
emerxéncia os Axentes da Autoridade poderán ins-
talar sinais circunstanciais sen autorización prévia.

2. A autoridade encarregada da regulación do
tráfico será responsábel da sinalizazón de carácter
circunstancial en razón das contingencias do
mesmo e da sinalizazón variabel necesária para o
seu controlo, de acordo coa lexislación de estradas.

3. A responsabilidade da sinalizazón das obras
que se realicen nas vias obxecto desta Ordenanza,
corresponderá aos Organismos que as realicen ou
ás empresas adjudicatarias das mesmas, de acordo
co que se determine. Os usuários das vias están
obrigados a seguir as indicacións do persoal desti-
nado á regulación do tráfico en ditas obras.

ARTIGO 133.—RETIRADA, SUBSTITUIZÓN
E ALTERACIÓN DOS SINAIS

1. O titular da via, ou no seu caso, a autoridade
encarregada da regulación do tráfico, ordenará o
imediato retirado, e no seu caso a substituizón
polas que sexan adecuadas, dos sinais instaladas,
das que perdesen o seu obxecto e dos que non o
cumplan por causa do seu deterioro.

2. Salvo por causa xustificada, ninguén debe
instalar, retirar, trasladar, ocultar ou modificar a
sinalizazón dunha via sen permiso do titular do
mesmo ou no seu caso, da autoridade encarregada
da regulación do tráfico ou da responsábel das ins-
talacións.

3. Se proíbe modificar o conteúdo dos sinais ou
colocar sobre elas ou nas suas inmediacións placas,
cartaces, e outros obxectos que podan inxerir a
confusión, reducir a sua visibilidade ou a sua efica-
cia, cegar aos usuários da via ou distrair a sua
atenzón.
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TÍTULO VI
DAS AUTORIZACIÓNS ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I
DAS AUTORIZACIONS EN XERAL

ARTIGO 134.—NORMAS XERAIS SOBRE
AUTORIZACIÓNS ADMINISTRATIVAS

1. Con obxecto de garantir a aptitud dos condu-
tores para manexar os veículos e a idoneidade de
éstos para circular co mínimo de risco posíbel, a
circulación de veículos a motor polas vias, obxecto
desta Ordenanza, fica sometida ao rexime de auto-
rización administrativa prévia.

2. As infraccións ás normas do Capítulo II deste
Título serán sancionadas na forma prevista nos ar-
tigos 141.3 e 141.4 da presente Ordenanza. 

ARTIGO 135.—AUTORIZACIÓNS SOBRE
OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA

1. Con carácter xeral, calquera actividade que
leve aparejada a ocupación da via pública ou sub-
poña un uso especial ou restrinxido da mesma, tais
como: probas desportivas, cortejos ou manifesta-
cións organizadas, rodaxes cinematográficos ou vi-
deográficos, suministro de combustíbel, ubicación
de contedores de obra, mudanzas, operacións de
carga e descarrega, ou outras cualesquieira análo-
gas aos supostos mencionados, requererá autoriza-
ción expresa do Concello.

2. A autorización a que se refere o apartado an-
terior conterá as condicións da ocupación ou uso, a
sua duración, horária, roteiros no seu caso, medi-
das de precaución e demáis medidas a adoptar
como consecuencia da actividade a realizar.

Se, como consecuencia da ocupación ou uso, se
originare un entorpecimento grave na circulación,
a Policia Local determinará as medidas de sinaliza-
zón ou de presenza física necesárias para diminuir
ao máximo os seus efeitos.

ARTIGO 136.—ANULACIÓN E REVOCAZÓN
DAS AUTORIZACIÓNS

As autorizacións e permisos municipais regula-
dos no presente título poderán ser obxecto de de-
claración de nulidade ou anulación de acordo co
previsto nos títulos IV e VII da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de rexime xurídico das administra-
cións públicas e do procedimento administrativo
comun.

CAPÍTULO II
DAS AUTORIZACIÓNS PARA CONDUCIR

ARTIGO 137.—PERMISOS DE CONDUCCIÓN

1. A conducción de veículos a motor e ciclomo-
tores exixirá ter obtido préviamente a preceptiva

autorización administrativa, que se dirixirá a veri-
ficar que os condutores teñan os requerimentos de
capacidade, coñecementos e xeito necesários para a
conducción do veículo, de acordo co que se deter-
mine . Proíbe-se conducir veículos a motor e ciclo-
motores sen estar dotado da mencionada autoriza-
ción administrativa.

2. O ensino dos coñecementos e técnicas necesá-
rios para a conducción, o posterior aperfeizoamen-
to e renovación de coñecementos, asi como a cons-
tatación das aptitudes psicofísicas dos condutores
se exercerán por centros oficiais ou privados, que
necesitarán de autorización prévia para desenvol-
ver a sua actividade. 

3. Poderá-se autorizar o ensino non profisional
nas condicións que se determinen.

4. O permiso e a licenza para conducir poderán
ter vixéncia limitada no tempo, pudiendo ser revi-
sado nos prazos e condicións que se determinen.

5. Se autorizan as práticas de auto-escola no
termo municipal de Ponteareas, se ben por razóns
de tráfico ou a realización de obras, poderán éstas
restrinxir-se ou suprimir-se temporalmente en de-
terminadas zonas ou cales.

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZACIÓNS RELATIVAS

AOS VEÍCULOS

ARTIGO 138.—PERMISOS DE CIRCULACIÓN
E DOCUMENTACIÓN DOS VEÍCULOS

1. O condutor dun veículo a motor ou ciclomotor
fica obrigado a estar en posesión e, levar consigo o
seu permiso ou licencia para conducir valido, asi
como o permiso de circulación do veículo e o cartón
de inspección técnica ou certificado de característi-
cas, e deberán exibí-los ante os axentes da autori-
dade que llo soliciten. Tamén se admite a apresen-
tación de fotocópias compulsadas dos documentos
mencionados.

2. A circulación dun veículo sen autorización,
ben por non té-la obtido ou porque fose obxecto de
anulación ou declarada a sua perda de vixéncia,
dará lugar á imobilización do mesmo até que se
dispoña de dita autorización, de acordo co que se
determine.

3. Está proibida a circulación dos veículos non
segurados na forma estabelecida . O contravimento
desta proibición levará aparejado o depósito do ve-
ículo, con cargo ao seu proprietário, mentres non
sexa concetado o seguro. Sen perjuicio disposto no
apartado anterior, a conducción de veículos a
motor ou motocicleta e a realización de calquera
actividade careciendo de seguro, cando por lei este-
xa obrigado a concetá-lo , está tipificada e regula-
da como falta no Código Penal (artigo 636), polo
que será de aplicación o disposto nos artigo 140 e
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148 da presente Ordenanza Municipal de Circula-
ción.

ARTIGO 139.—MATRÍCULAS

1. Para pór en circulación veículos de motor, asi
como remolques e semirremolques de masa máxima
autorizada superior a 750 quilogramas, será preciso
matriculá-los e que leven as placas de matrícula
cos caracteres que se lles asigne, do modo que se
estabelece no anexo XVIII do Regulamento Xeral
de Veículos. Esta obriga será exixida aos ciclomo-
tores de acordo co que se determina no artigo 28 do
Regulamento Xeral de Veículos.

2. En casos xustificados, a autoridade competin-
te para expedir o permiso de circulación poderá
conceder, nos termos que se fixan , permisos tem-
porais que autoricen a circulación provisional do
veículo, antes da sua matriculación definitiva ou
mentres se tramiña a mesma.

3. As placas de matrícula dos veículos a motor,
ciclos ou ciclomotores, deberán estar en perfeito es-
tado e colocadas de maneira que sexa visíbel a in-
formación contida nas mesmas.

TITULO VII
INFRACCIÓNS E SANCIÓNS, DAS MEDIDAS
CAUTELARES E DA RESPONSABILIDADE

CAPÍTULO I
INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

ARTIGO 140.—CUADRO XERAL DE INFRACCIÓNS

1. As accións ou omisións contrárias a esta Or-
denanza, terán o carácter de infraccións adminis-
trativas e serán sancionadas nos casos, forma e me-
dida que en ela se determinen, a non ser que podan
constituir delitos ou faltas tipificadas nas Leis pe-
nais, en cuxo caso a Administración pasará o tanto
de culpa ao Ministério Fiscal e proseguirá o proce-
dimento abstendo-se de ditar resolución mentres a
Autoridade Xudicial non pronuncie sentenza asine
ou dite outra resolución que lle poña fin sen decla-
ración de responsabilidade e sen estar fundada na
inexistencia do feito.

2. As infraccións a que fai referéncia o número
anterior se clasifican en leves, graves e moi graves.

3. Son infraccións leves as cometidas contra as
normas contidas nesta Ordenanza que non se califi-
quen como graves ou moi graves nos números se-
guintes.

4. Son infraccións graves as conductas tipifica-
das nesta Ordenanza referidas a:

a) Conducción negligente.

b) Chimpar á via ou nas suas inmediacións ob-
xectos que podan producir incéndios ou aci-
dentes de circulación.

c) Contravir as disposicións desta Ordenanza
en matéria de limitacións de velocidade,
salvo que a mesma supere o limite estabeleci-
do na letra e) do apartado 5; prioridade de
paso, adiantamentos, ou trocos de enderezo
ou sentido.

d) Paradas e estacionamentos que por efectuar-
se en lugares perigosos ou obstaculizar o trá-
fico se califiquen de graves.

e) Circulación sen alumbrado en situacións de
falta ou disminución de visibilidade ou pro-
ducindo cegamento a outros usuários da via.

f) Realización e sinalizazón de obras na via sen
permiso e retirada ou deterioro da sinaliza-
zón permanente ou ocasional.

5. Son infraccións moi graves, cando non sexan
constitutivas de delito, as seguintes conductas:

a) A conducción polas vias obxecto desta Orde-
nanza tendo interpido bebidas alcohólicas
con taxas superiores ás que se estabelezan e,
en todo caso, a conducción baixo os efeitos
de estupefacientes, psicotrópicos e calquera
outra substáncia de efeitos análogos.

b) Contravir a obriga de todos os condutores de
veículos de someterse ás probas que se esta-
belezan para a detección de posíbeis intoxi-
cacións de alcool, estupefacientes, psicotró-
picos, estimulantes e outras substáncias aná-
logas, e a dos demáis usuários da via cando
se achen implicados en algun acidente de cir-
culación.

c) A conducción temerária.

d) A ocupación excesiva do veículo que subpo-
ña aumentar nun 50% o apartado de prazas
autorizadas, excluído o condutor.

e) Adiantar en mais dun 50% a velocidade má-
xima autorizada, sempre que iso subpoña su-
perar alomenos en 30 quilómetros por hora
dito limite máximo.

f) A circulación en sentido contrário ao estabe-
lecido.

g) As competicións e carreiras non autorizadas
entre veículos.

h) O exceso en mais do 50% nos tempos de con-
ducción ou a minoración en mais do 50% nos
tempos de descanso estabelecidos na lexisla-
ción sobre transportes terrestres.

6. As infraccións derivadas do contravimento da
obriga de segurar os veículos a motor e de apresen-
tación da documentación acreditativa da existéncia
do seguro obligatorio se regularán e sancionarán
con amaño á sua lexislación específica.

ARTIGO 141.—SANCIÓNS

1. As infraccións leves serán sancionadas con
multa de até 45 euros, as graves con multa de 46
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euros a 150 euros e as moi graves de 151 euros a
300 euros. no caso de infraccións graves poderá
impor-se , ademais, a sanción de suspensión do
permiso ou licencia de conducción polo tempo de
até tres meses. no suposto de infraccións moi gra-
ves imporá-se, en todo caso, dita sanción polo perí-
odo de até tres meses como máximo. O cumplimen-
to da sanción de suspensión da autorización para
conducir poderá fraccionar-se na forma que se de-
termine. A cuantía da sanción pecuniaria e o perío-
do de suspensión do permiso ou licencia de conduc-
ción poderán reducir-se até un 30% da sua totali-
dade e substituir-se nesa parte, a petición do
sancionado, por outras medidas tamén reeducado-
ras que se determinen. Ditas medidas consistirán
en cursos formativos de comportamento en matéria
de seguranza vial ou módulos de concienciación
sobre as consecuencias dos acidentes de tráfico.

As sancións de multa previstas no parágrafo an-
terior e no apartado 2 deste artigo poderán facer-se
efectivas antes de que se dite resolución do expe-
diente sancionador, con unha redución do 30%
sobre a cuantía correspondiente que se haxa con-
signado correctamente no boletín de denúncia polo
axente ou, no seu defeito, na notificación posterior
de dita denuncia polo instructor do expediente.

Cando o infractor non acredite a sua residéncia
habitual en território español, o axente denuncian-
te fixará provisiónalmente a cuantía da multa e, de
non depositar-se o seu importe ou garantir-se o seu
pago por calquera meio admitido en direito, imobi-
lizará o veículo. En todo caso terá-se en conta o
previsto no parágrafo anterior respecto á redución
do 30% e o depósito ou o pago da multa deberá
efectuarse en moeda de curso legal en España.

O contravimento das medidas reeducadoras
dará lugar á obriga de pago imediato da parte da
multa substituída xunto aos recargos que procedan
con amaño ao estabelecido no Regulamento Xeral
de Recaudación.

2. Serán sancionadas con multa de 94 euros a
1.503 euros, a conducción sen a autorización admi-
nistrativa correspondiente, a circulación sen matrí-
cula ou sen as autorizacións previstas na Lei de Se-
guranza Vial, sen ter solicitado en prazo a sua pro-
prietária ou poseedor a transferéncia do veículo ao
seu favor, ou con veículo que contraveña as condi-
cións técnicas que garanten a seguranza vial, as in-
fraccións relativas ás normas sobre a Inspección
Técnica de Veículos, asi como as reguladoras da ac-
tividade dos centros de recoñecemento de conduto-
res ou de ensino dos coñecementos e técnicas nece-
sários para a conducción e a realización de activi-
dades industriais que afecten de maneira directa á
seguranza vial.

Se poderá impor ademais, para as infraccións
enumeradas no parágrafo anterior, a sanción de
suspensión de até un ano da correspondiente auto-

rización ou de cancelación da mesma de acordo
coas gradazóns reglamentarias dos cuadros de in-
fraccións e sancións que seestablezcan en atenzón
aos seguintes criterios:

As infraccións que se sancionen con multa de
até 150 euros poderán levar aparejada a suspensión
da correspondiente autorización de até tres meses.

As infraccións que se sancionen con multa de
até 300 euros poderán levar aparejada a suspensión
da correspondiente autorización de até seis meses. 

As infraccións que se sancionen con multa de
até 1.503 euros poderán levar aparejada a suspen-
sión da correspondiente autorización de até un ano
ou cancelación da mesma.

3. Ao autor dunha infracción moi grave imporá -
se-lle en caso de reincidéncia, ademais da sanción
pecuniaria correspondiente, a revocazón do permi-
so ou licencia de conducción. neste caso, a grada-
zón da sanción pecuniaria realizará-se atendiendo
á gravidade e transcendéncia do feito, asi como ao
perigo potencial criado.

Aos efeitos deste artigo se reputarán reincidin-
tes a quen hubieren sido sancionados en firme en
via administrativa durante os dous anos imediata-
mente anteriores por duas infraccións moi graves
dos previstas no artigo 140.5 desta Ordenanza.

Non se procederá á revocazón do permiso ou li-
cencia de conducción prevista neste apartado
cando o titular da autorización solicite a realiza-
ción dun curso de reciclaje e sensibilización en cen-
tro autorizado para iso e acredite té-lo superado
con aproveitamento dentro do prazo e nas condi-
cións que se determinen. En tal caso, a revocazón
do permiso ou licencia de conducción substituirá-
se pola sanción de suspensión dos mesmos nos ter-
mos estabelecidos no artigo 141.1 da presente Or-
denanza.

Nos supostos de revocazón do permiso ou licen-
cia de conducción non poderá obter-se unha nova
autorización administrativa para conducir mentres
non se haxa cancelado a sanción que deu orixe á
revocazón.

4. A realización de actividades correspondientes
ás distintas autorizacións durante o tempo de sus-
pensión das mesmas levará aparejada un novo sus-
pensión por un ano ao cometerse o primeiro que-
brantamento, e a revocazón da autorización se se
produjere un segundo quebrantamento.

ARTIGO 142.—GRADAZÓN DE SANCIÓNS

1. As sancións previstas nesta Ordenanza se gra-
duarán en atenzón á gravidade e transcendéncia do
feito, aos antecedentes do infractor e ao perigo po-
tencial criado.

2. Non terán o carácter de sancións as medidas
cautelares ou prevenitivas que se poden lembrar
con amaño á presente Ordenanza, conforme se es-
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tabelece na Lei 30/92, de 22 de novembro, do Rexi-
me Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedimento Administrativo Comun.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS CAUTELARES

ARTIGO 143.—DISPOSICIÓNS XERAIS

1. O Concello poderá proceder, de acordo co es-
tabelecido nesta Ordenanza, se o obrigado a iso non
o hiciere, á retirada do veículo da via e o seu depó-
sito ou colocación no lugar que designe o axente,
nos seguintes casos:

a) Sempre que constitua perigo, cause graves
perturbacións á circulación de veículos ou
peóns ou ao funcionamento de algun servizo
público ou deteriore o patrimonio público.

b) Cando poda presumir-se raciónalmente o seu
abandono. Presume-se tal situación nos casos
en que o veículo apresente un notabel estado
de deterioro, ausencia de algunha placa de
matrícula, ter cristais rotos ou carecer deles,
ter as rodas baixas e, en xeral, cando o esta-
do do seu interior impida o uso normal a que
estexa destinado o veículo. Tamén se presu-
mirá o abandono cando os desperfectos do
mesmo fagan imposíbel que se poda mover
polas suas próprias meias ou cando carezca
de algun elemento esencial para a circula-
ción.

2. A concurrencia de duas ou mais das circuns-
tancias expostas ou a prolongazón no tempo dunha
só delas abondará para que poda producir-se o
traslado ao Depósito Municipal e o início dun ex-
pediente declarativo de abandono.

a) En caso de acidente que impida continuar a
marcha.

b) Cando fose imobilizado por deficiencias do
mesmo.

c) Cando, imobilizado un veículo de acordo co
disposto no artigo 141.1, parágrafo 3º , o in-
fractor persistiere no seu negativo a deposi-
tar ou garantir o pago do importe da multa.

d) Cando un veículo permaneza estacionado en
lugares habilitados polo Concello como de
estacionamento con limitación horária:

1. Sen colocar o distintivo que o autoriza.

2. Colocado de maneira que non se permita
comprobar a información contida no
mesmo.

3. Cando se rebase o duplo do tempo estru-
mado conforme ao estabelecido na Orde-
nanza de Regulación de Aparcamento.

e) Cando un veículo permaneza estacionado nos
carris ou partes das vias reservados para a
circulación ou para o servizo de determina-
dos usuários.

2. Unha vez producida a retirada, adoptarán-se
as medidas necesárias para o pór en coñecemento
do condutor tan pronto como sexa posíbel.

A retirada se suspenderá no acto se o condutor
ou outra persoa autorizada comparecen e adoptan
as medidas convenientes.

3. Salvo en caso de subtracción ou outras formas
de utilizazón do veículo en contra da vontade do
seu titular, debidamente xustificadas, os gastos que
se orixinen como consecuencia da retirada á que se
refere o apartado anterior, ainda que ésta simples-
mente se iniciase, serán por conta do titular, que
deberá estrumá-los ou garantir o seu pago, como
requerimento prévio á devolución do veículo, sen
perjuicio do direito de recurso que lle asiste e da
posibilidade de os repercutir sobre o responsábel
do acidente, do abandono do veículo ou da infrac-
ción que dese lugar á retirada. A cuantía de ditos
gastos será a estabelecida na Ordenanza fiscal co-
rrespondiente.

ARTIGO 144.—OUTROS SUPOSTOS DE RETIRADA
DE VEICULOS

1. Tamén procederá a retirada do veículo nos
casos seguintes:

a) Cando imobilizado un veículo na via pública
por orde dos axentes da Policia Local, nos
supostos recollidos no artigo 143 desta Orde-
nanza, transcorran 48 horas sen que o condu-
tor ou proprietário corrixisen as deficiencias
que motivaron a medida.

b) Cando sexa perturbada a tranquilidade pú-
blica polo abuso de alarmas ou outros sinais
acústicas que vulneren o disposto na Orde-
nanza Medioambiental.

c) Cando o veículo emita perturbacións electro-
magnéticas, gases e outros contaminantes
por encima dos limites permitidos

d) Cando o veículo se ache estacionado no rotei-
ro ou espazo que haxa de ser ocupado por
unha cometiva, desfile, procisión, cabalgata,
proba desportiva ou outra actividade de rele-
vo, debidamente autorizada.

e) Cando resulte necesário para a reparación,
mantemento ou limpeza da via pública.

f) Cando se ache estacionado entre os sinais de
reserva temporal de espazo sempre que dito
estacionamento se realizase con posteriorida-
de á colocación dos mencionadas sinais.

g) Cando transcorresen 24 horas desde que se
formulou a denúncia por estacionamento
continuado nun mesmo lugar sen que o veí-
culo fose mudado de sítio.

h) Cando procedendo leigalmente a imobiliza-
ción do veículo non hubiere lugar adecuado
para praticar a mesma, sen obstaculizar a
circulación de veículos ou persoas.



48 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 83 — Lunes 3 mayo 2004

2. nos casos dos incisos d) e e) do apartado ante-
rior deberá sinalizar-se con, alomenos , 24 horas de
antelación o roteiro ou a zona de estacionamento
proibido e colocar notas de aviso nos pára-brisas
dos veículos afectados. Os que tivesen que ser reti-
rados serán situados no lugar mais próximo posí-
bel, con indicación aos condutores, cando sexa po-
síbel, e sen que se poda sancionar nen perceber
cantidade algunha polo traslado. O disposto neste
apartado non rexerá para os veículos estacionados
con posterioridade á colocación dos sinais.

ARTIGO 145.—IMOBILIZACIÓN DO VEÍCULO

1. Os Axentes da autoridade encarregados da vi-
xiláncia do tráfico poderán proceder á imobiliza-
ción do veículo cando, como consecuencia do con-
travimento dos preceitos desta Ordenanza, da sua
utilizazón poda derivar-se un risco grave para a
circulación, as persoas ou os bens. A estes efeitos,
considerará-se risco grave para as persoas o condu-
cir un ciclomotor ou motocicleta sen casco homolo-
gado. Esta medida será erguída imediatamente des-
pois de que desaparezan as causas que a motivasen.
Tamén poderá imobilizar-se o veículo nos casos de
negativa a efectuar as probas alcoholemia e intoxi-
cación recollidas na presente Ordenanza, asi como
cando non se ache provisto do correspondiente se-
guro obligatorio de veículos, cando non dispoña do
título que habilite para o estacionamento en zonas
limitadas en tempo ou exceda da autorización con-
cedida até que se logre a identificación do seu con-
dutor.

2. Os Axentes da autoridade tamén poderán
imobilizar o veículo nos casos de superar os níveis
de gases, fumes e ruído permitidos segundo o tipo
de veículo, no caso de que éste fose obxecto dunha
reforma de importáncia non autorizada, asi como
tamén cando se observe un exceso nos tempos de
conducción ou unha minoración nos tempos de des-
canso que sexan superiores ao 50% dos tempos es-
tabelecidos ou a consecuencia de indicios que
poñan de manifesto calquera posíbel manipulación
nos instrumentos de controlo, pudiendo dispor o
traslado do veículo aos sós efeitos e polo tempo im-
prescindibel para verificar dita reforma ou mani-
pulación do tacógrafo ou os limitadores de veloci-
dade, correndo os gastos desta inspección por conta
do denunciado se se acrediña a infracción.

3. Os Axentes da autoridade imobilizarán o veí-
culo cando ao seu condutor se lle poda imputar a
infracción prevista no artigo 140.5 da presente Or-
denanza e o manterán imobilizado mentres subsista
a causa da infracción.

4. Os gastos que se orixinen como consecuencia
da imobilización do veículo, serán por conta do ti-
tular, que deberá estrumá-los ou garantir o seu
pago como requerimento prévio a erguer tal medi-
da, sen perjuicio do direito de defensa que lle asis-

te e da posibilidade de o repercutir sobre a persoa
responsábel que dese lugar a que a Administración
adopte dita medida.

CAPÍTULO III
DA RESPONSABILIDADE

ARTIGO 146.—PERSOAS RESPONSABEIS

1. A responsabilidade polas infraccións ao dis-
posto nesta Ordenanza recairá directamente no
autor do feito en que consista a infracción.

Cando sexa declarada a responsabilidade dos
feitos cometidos por un menor de 18 anos, respon-
derán solidáriamente con el os seus pais, tutores,
acolledores e guardadores legais ou de feito por
esta orde, en razón ao contravimento da obriga im-
posta aos mesmos que conlleva un deber de preve-
nir a infracción administrativa que se impute aos
menores.

A responsabilidade solidária ficará referida es-
tritamente á pecuniaria derivada da multa imposta,
que poderá ser moderada pola autoridade sancio-
nadora.

Cando se trate de infraccións leves, prévio o
consentimento das persoas referidas no parágrafo
anterior, poderá substituir-se a sanción económica
da multa por outras medidas tamén reeducadoras.

2. O titular que figure no Rexisto de Veículos
será en todo caso responsábel polas infraccións re-
lativas á documentación do veículo, as relativas ao
estado de conservación, cando as deficiencias afec-
ten ás condicións de seguranza do veículo e polas
derivadas do contravimento das normas relativas a
recoñecementos periódicos.

3. O titular do veículo, debidamente requerido
para iso, ten o deber de identificar ao condutor res-
ponsábel da infracción e se incumpliere esta obriga
no trámite procedimental oportuno sen causa xustifi-
cada, será sancionado como autor de falta grave,cuxa
sanción se imporá na sua máxima cuantía.

nos mesmos termos responderá o titular do veí-
culo cando non sexa posíbel notificar a denúncia ao
condutor que aquél identifique, por causa imputa-
bel a dito titular.

TÍTULO VIII
PROCEDIMENTO SANCIONADOR

E RECURSOS

CAPÍTULO ÚNICO

ARTIGO 147.—ÁMBITO DE APLICACIÓN

Non se imporá sanción algunha polas infrac-
cións aos preceitos desta Ordenanza, se non en vir-
tude de procedimento instruído con amaño ás nor-
mas do presente título e o título IX da Lei 30/1992,
modificada pola Lei 4/1999 e demáis normas que as
desenvolvan.
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ARTIGO 148.—ACTUACIÓNS ADMINISTRATIVAS
E JURISDICCIONAIS PENAIS

1. No suposto de ausencia de tipificación de in-
fraccións por parte desta Ordenanza e que asi apa-
rezan contempladas na Lei de Seguranza Vial ou
na lexislación complementaria, se estará ao que
dispoñan éstas últimas a efeitos de sanción.

2. Cando nun procedimento administrativo de
carácter sancionador se poña de manifesto un feito
que ofereza apariencia de delito ou falta persegui-
bel de ofício, a autoridade administrativa o porá en
coñecemento do Ministério Fiscal, por se hubiere
lugar ao exercício da acción penal. 

No caso a que se refere o apartado anterior non
se ordenará a suspensión das actuacións do proce-
dimento administrativo que continuará tramitán-
dose até o momento en que o procedimento estexa
pendente de resolución en que se lembrará a sus-
pensión.

Concluído o proceso penal con sentenza conde-
natoria dos inculpados, e lembrada que hubiere
sido a suspensión do procedimento administrativo,
se arquivará este procedimento sen declaración de
responsabilidade. Se a sentenza fose absolutoria ou
o procedimento penal acabare por outra resolución
que lle poña fin sen declaración de responsabilida-
de e non estivese fundada na inexistencia do feito,
se ditará a resolución que corresponda no procedi-
mento administrativo.

ARTIGO 149.—INCOACIÓN DO PROCEDIMENTO

1. O procedimento sancionador se incoará de
ofício pola autoridade municipal competinte que
teña notícias dos feitos que podan constituir in-
fraccións aos preceitos desta Ordenanza ou me-
diante denuncia formulado polos axentes da auto-
ridade encarregados da vixiláncia e seguranza do
transiño.

2. Asimismo se poderá incoar un procedimento
pola autoridade competinte como consecuencia de
denúncia formulada por calquera persoa que teña
coñecemento dos feitos mencionados.

ARTIGO 150.—DENUNCIAS DE CARÁCTER
OBLIGATORIO E VOLUNTARIO

1. Os axentes da autoridade encarregados do
servizo de vixiláncia do transiño deberán denun-
ciar as infraccións que observen cando exerzan
funcións de vixiláncia e controlo da circulación
vial.

2. Calquera persoa poderá, igualmente, formular
denúncias por feitos que podan constituir infrac-
cións aos preceitos contidos tanto nas normas xe-
rais de circulación como nas da presente Ordenan-
za.

ARTIGO 151.—CONTEUDO DAS DENUNCIAS

Nas denúncias por feitos de circulación deberá
constar: a identificación do veículo co que se hou-
bese cometido a suposta infracción, a identidade do
denunciado, se fuere coñecida, unha relazón cir-
cunstanciada do feito, con expresión do lugar, data
e hora e o nome, profisión e domicilio do denun-
ciante. Cando éste sexa un axente da autoridade,
poderán substituir-se estes dados polo seu número
de identificación.

ARTIGO 152.—REQUERIMENTOS DAS DENUNCIAS
DE CARÁCTER OBLIGATORIO POR FEITOS
DE CIRCULACIÓN

1. Os correspondientes boletins de denúncia se
estenderán por triplicado exemplar. Un deles ficará
en poder do denunciante, o segundo entregará-se
ao denunciado se fuere posíbel, e o terceiro remiti-
rá-se á Alcaldía ou á Concejalía Delegada de Cir-
culación.2. Os boletins serán asinados polo denun-
ciante e o denunciado, sen que a sinatura deste úl-
timo implique conformidade cos feitos que motivan
a denúncia, se non coa recepción do exemplar a el
destinado. no caso de que o denunciado se negare a
asinar ou non supiere facé-lo , o denunciante asi o
fará constar.

O denunciado, poderá apresentar alegacións ou
proceder ao pago da multa co boletín de denúncia,
personándose na Caixa Municipal, onde se lle ex-
pedirá a correspondiente carta de pago coa bonifi-
cación correspondiente, cos efeitos previstos no ar-
tigo 156.2 da presente Ordenanza.

3. Cando o condutor denunciado non se encon-
trare presente no momento de estender o boletín de
denúncia, o boletín se colocará suxeito polo limpia-
parabrisas do veículo, sen que iso implique notifi-
cación da infracción, salvo que nun momento pos-
terior se dese por notificado, mediante a apresenta-
ción de Alegacións ou mediante o pago da multa,
sendo de aplicación o disposto no apartado ante-
rior.

ARTIGO 153.—REQUERIMENTOS DAS DENUNCIAS
DE CARÁCTER VOLUNTARIO POR FEITOS
DE CIRCULACIÓN

1. A denúncia poderá formular-se verbalmente
ante os axentes da Policia Local mais próximos ao
lugar do feito, ou por escrito dirixido á Alcaldía.

2. Se farán constar na denúncia os dados e cir-
cunstancias que se consignan no artigo 152 da pre-
sente Ordenanza.

3. Se a denúncia se presentare ante os axentes
da Policia Local, se formalizará por eles o regla-
mentario boletín de denúncia no que se fará cons-
tar, ademais dos requerimentos consignados no
apartado anterior, se persoalmente comprobou ou
non a infracción denunciada, asi como o nome e
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domicilio do particular denunciante, remitindo un
exemplar do boletín á Alcaldía ou Concejalía Dele-
gada para a sua tramitación, sen perjuicio de entre-
gar un duplicado ao denunciado se fuere posíbel.

ARTIGO 154.—REQUERIMENTOS DAS DENUNCIAS
POR FEITOS ALLEOS A CIRCULACIÓN

1. nas denúncias por feitos alleos á circulación
se especificarán todos os dados necesários para a
exacta descrición dos mesmos.

2. En tais denuncias se consignará o nome, do-
micilio, profisión da denunciante e a sua sinatura.

ARTIGO 155.—TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS

1. Recebida a denúncia na Alcaldía ou Conceja-
lía que teña delegadas ditas funcións, se procederá
á calificación dos feitos e gradazón da multa ou á
verificazón da calificación e multa consignadas no
mesmo polo axente denunciante, impulsando-se a
ulterior tramitación ou proferindo-se polo órgao
instructor á autoridade competinte a correspon-
diente resolución que declare a inexistencia de in-
fracción nos casos en que os feitos denunciados non
fosen constitutivos da mesma, ou a improcedencia
de impor sanción, nos supostos en que non poda
identificar-se ao seu autor.

2. Sen perjuicio de que os órgaos competintes
podan comprobar os feitos a que se referan, nos
casos en que podan subpor un risco para a seguran-
za vial, as denúncias de carácter anónimo serán ar-
quivadas sen que deban efectuarse ulteriores trá-
mites ao respecto.

ARTIGO 156.—NOTIFICACIÓN DE DENUNCIAS

1. Como norma xeral, as denúncias de carácter
obligatorio, formuladas por axentes da autoridade,
se notificarán no acto ao denunciado, facendo
constar nas mesmas, os dados a que fai referéncia o
artigo 152 da presente Ordenanza.

Será causa legal que xustifique a notificación da
denúncia en momento posterior, o feito de se for-
mular a mesma en momentos de grande intensidade
de circulación ou concurriendo factores meteoroló-
xicos adversos, obras ou outras circunstancias en
que a deteción do veículo tamén poda orixinar un
risco concreto. Asimismo, a notificación da denún-
cia poderá efectuarse nun momento posterior
cando a autoridade tivese coñecemento dos feitos a
través de meios de captación e reprodución de ima-
xes que permitan a identificación do veículo.

Procederá tamén a notificación da denúncia en
momento posterior á sua formulación nos casos de
veículos estacionados cando o condutor non estexa
presente.

2. O estrume do importe da multa indicado na
notificación da denúncia, tanto se é sinalado polo
axente no acto da mesma, como na notificación en-

viada posteriormente polo Instructor, implicará a
acabación do procedimento unha vez concluído o
trámite de alegacións sen que o denunciado as for-
mulase, finalizando o expediente, salvo que se lem-
bre a suspensión do permiso ou licencia para con-
ducir e sen perjuicio da posibilidade de inducir o
recurso correspondiente

ARTIGO 157.—MORADA DE NOTIFICACIÓNS

1. A efeitos de notificacións, se considerará mo-
rada do condutor e do titular do veículo aquel que
os interesados haxan indicado e, no seu defeito, o
que figure nos Rexistos de Condutores e Infracto-
res, e no de Veículos, respectivamente.

Tanto os titulares de veículos como de permisos
para conducir están obrigados a comunicar os tro-
cos de morada.

2. As notificacións das denúncias que non se en-
treguen no acto e as demáis notificacións a que dea
lugar o procedimento sancionador, se cursarán á
morada indicada no anterior apartado deste artigo
e se axustarán ao rexime e requerimentos previstos
na Lei de Procedimento Administrativo.

ARTIGO 158.—INSTRUCCIÓN DO PROCEDIMENTO

1. A Unidade administrativa do Concello enca-
rregada da tramitación das multas será o órgao ins-
tructor dos expedientes e deberá notificar as de-
núncias, se non se hubiere feito polo denunciante,
ao presunto infractor, concedendo-lle un prazo de
quince dias para que alegue canto considere conve-
niente á sua defensa e profira as probas que estime
oportunas.

2. Das alegacións do denunciado, salvo que non
aporten dados novos ou distintos dos inícialmente
constatados polo denunciante, se dará traslado a
éste para que informe no prazo máximo de quince
dias.

3. Transcorridos os prazos sinalados nos aparta-
dos anteriores á vista alegado e probado polo de-
nunciante e o denunciado ultimada a instrucción
do procedimento e praticada a audiencia ao intere-
sado polo órgao correspondiente, salvo cando ésta
non sexa necesária de acordo co disposto no artigo
84.4 da Lei 30/1992, éste elevará proposta de reso-
lución ao órgao que legal ou teña atribuída a com-
peténcia sancionadora para que dite a resolución
que proceda.

4. Cando se trate dunha denúncia voluntária e
no escrito de alegacións se neguen os feitos imputa-
dos, se dará traslado ao denunciante para que, no
prazo de 15 dias, aporte as probas da infracción de-
nunciada.

ARTIGO 159.—PERÍODO DE PROBA

1. Cando fuere necesário para a averiguación e
calificación dos feitos ou para a determinación das
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posíbeis responsabilidades, o órgao instructor lem-
brará a apertura dun período de proba, por un
prazo non superior a trinta dias nen inferior a dez,
a fin de que podan praticar-se cantas sexan ade-
cuadas.

O órgao instructor do procedimento só poderá
rexeitar mediante resolución motivada as probas
propostas polos interesados, cando sexan improce-
dentes.

Nos casos en que, a petición do interesado,
deban efectuarse probas cuxa realización implique
gastos que non deba suportar o Concello, éste po-
derá exixir o anticipo dos mesmos, a reserva da li-
quidación definitiva, unha vez praticada a proba. A
liquidación dos gastos praticará-se unindo os com-
probantes que acrediten a realidade e cuantía de
losmismos.

2. Unha vez concluída a instrucción do expe-
diente e formulado a sua proposta de resolución,
dará-se traslado da mesma aos interesados para
que, nun prazo non inferior a dez dias nen superior
a quince e con vista do expediente, podan alegar o
que estimen pertinente e apresentar os documentos
que teñan por oportuno.

ARTIGO 160.—PRESUNZÓN DE VERACIDADE
DAS DENUNCIAS EFECTUADAS POLOS
AXENTES DA AUTORIDADE

As denúncias efectuadas polos axentes da Poli-
cia Local terán valor probatorio respecto dos feitos
denunciados, sen perjuicio do deber de aquéllos de
aportar todos os elementos probatorios que sexan
posíbeis sobre o feito denunciado e das probas que
en defensa dos respectivos direitos ou intereses
podan sinalar ou aportar os próprios denunciados.

ARTIGO 161.—RESOLUCIÓN

1. O alcalde-presidente, ou Concellal que teña
delegadas ditas funcións, ditará resolución sancio-
nadora ou resolución que decrete a inexistencia da
infracción, sucintamente motivada, no prazo de
seis meses a contar desde que se iniciou o procedi-
mento e decidirán todas as cuestións planteadas
polos interesados e aquelas outras derivadas do
procedimento.

2. A resolución non poderá ter en conta feitos
distintos dos determinados na fase de instrucción
do procedimento, sen perjuicio da sua diferente va-
lorazón xurídica.

ARTIGO 162.—CADUCIDADE

Se non hubiere recaído resolución sancionadora
transcorrido un ano desde a iniciación do procedi-
mento, se producirá a caducidade de éste e se pro-
cederá ao arquivo das actuacións, a solicitude de
calquera interesado ou de ofício polo órgao compe-
tinte para ditar a resolución.

Cando a paralización do procedimento se hubie-
re producido a causa do coñecemento dos feitos
pola xurisdición penal e cando hubiere intervido
outra autoridade competinte para impor a sanción
de multa e que haxa de trasladar o expediente para
substanciar a suspensión da autorización adminis-
trativa para conducir á Administración Xeral do
Estado, o prazo de caducidade se suspenderá e rea-
nudará, polo tempo que reste até un ano, unha vez
adquirise firmeza a resolución xudicial ou adminis-
trativa correspondiente.

ARTIGO 163.—RECURSOS

Contra as resolucións ditadas polo alcalde-pre-
sidente ou Concellal que teña delegadas ditas fun-
cións, en matéria de circulación en expedientes
sancionadores, poderá inducir-se o potestativo Re-
curso de Reposición con carácter prévio á interpo-
sizón de recurso contencioso administrativo, con-
forme se estabelece na normativa correspondiente.

ARTIGO 164.—PRESCRIZÓN

1. O prazo de prescrizón das infraccións previs-
tas nesta Ordenanza será o de tres meses para as
infraccións leves, seis meses para as infraccións
graves e un ano para as infraccións moi graves e
para as infraccións previstas no artigo 141.2 desta
Ordenanza.

O prazo de prescrizón se conta a partir do dia en
que os feitos se hubieren cometido. A prescrizón in-
terrompe-se por calquera actuación administrativa
da que teña coñecemento o denunciado ou estexa
encamiñada a averiguar a sua identidade ou domi-
cilio e pratiquen-se con proxección externa á de-
pendéncia en que se orixine.

Tamén se interrompe a prescrizón pola notifica-
ción efectuada de acordo co estabelecido no artigo
157 desta Ordenanza. A prescrizón se reanuda se o
procedimento se paraliza durante mais dun mes
por causa non imputabel ao denunciado.

2. O prazo de prescrizón das sancións será dun
ano, computado desde o dia seguinte a aquél en que
adquira firmeza a resolución pola que se impoña a
correspondiente sanción.

Interromperá a prescrizón a iniciación, con co-
ñecemento do interesado, do procedimento de eje-
cución, voltando a transcorrer o prazo se aquél está
paralizado durante mais dun mes por causa non
imputabel ao infractor.

ARTIGO 165.—EJECUCIÓN DAS SANCIÓNS

1. Non se poderá proceder á ejecución das san-
cións previstas nesta Ordenanza que non adquiri-
sen firmeza en via administrativa.

2. A suspensión das autorizacións reguladas
nesta Ordenanza se levará a efeito, unha vez que
adquiriere firmeza a sanción imposta, mediante
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orde cursada ao infractor para que entregue o do-
cumentoal axente da autoridade que se lle indique.

En caso de desobediencia a dita orde, se pasará
o tanto de culpa á autoridade xudicial.

ARTIGO 166.—CANCELACIÓN

As sancións asines graves e moi graves serán
anotadas no Rexisto de Condutores e Infractores, e
as anotacións se cancelarán de ofício, a efeitos de
antecedentes, unha vez transcorridos dous anos
desde o seu total cumplimento ou prescrizón.

ARTIGO 167.—COBRO DE MULTAS

1. As multas deberán facer-se efectivas na Caixa
Municipal ou a través das Entidades bancarias co-
laboradoras autorizadas ao efeito, dentro dos quin-
ce dias xeitosos seguintes á data da sua firmeza.

2. Vencida o prazo de ingreso estabelecido no
apartado anterior sen que se hubiere satisfeito a
multa, a sua exacción se levará a cabo polo proce-
dimento de apremio cos recargos,intereses de de-
mora e costas que en cada caso sexan exixibeis. A
tal efeito, será título suficiente que inicie este pro-
cedimento a providéncia de apremio expedida polo
Tesoureiro Municipal, de acordo co disposto na Or-
denanza Xeral de Recaudación.

3. Cando as sancións fosen impostas pola autori-
dade municipal, os órgaos e procedimentos da Re-
caudación Executiva serán os estabelecidos na Or-
denanza Xeral de Recaudación, o Regulamento
Xeral de Recaudación e demáis normas de aplica-
ción.

Disposición derogatoria 1ª

Fica derogada a anterior Ordenanza Municipal
de Circulación, aprobada polo Pleno, en sesión ce-
lebrada o 5 de maio de 1997.

Disposición derogatoria 2ª

Fica derogada a anterior Ordenanza Municipal
sobre Vados

Disposición Adicional

Para todo o que non estexa disposto na presente
Ordenanza, se aterá ao estabelecido no Real Decre-
to Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, polo que se
aproba o texto articulado da Lei sobre tráfico, cir-
culación de veículos a motor e seguranza vial e de-
máis Regulamentos que desenvolven o mesmo

Disposición final.

A apresente Ordenanza, entrará en vigor ao dia
seguinte da sua publicazón no Boletín Oficial da
Província.

ANEXO I
SERVIZO MUNICIPAL DE GRUAS

No desenvolvemento disposto nos artigos 143 e
144 da Ordenanza Municipal de Circulación do
Excmo. Concello de Ponteareas, ditan-se as seguin-
tes normas:

1. O Excmo. Concello de Ponteareas, poderá es-
tabelecer un servizo de retirada de veículos da via
pública, mediante a utilizazón de gruas; asi como o
seu posterior traslado ao Depósito Municipal.

2. O Servizo de Gruas poderá ser efectuado di-
rectamente pola Administración Municipal ou me-
diante concesión a Empresa privada, en cuxo caso
rexerá-se ésta polas normas contidas no Prego de
Condicións que regula a concesión pola Ordenanza
Fiscal correspondiente e polas normas contidas no
presente Anexo.

3. Os supostos de retiradas de veículos da via
pública serán aquilos recollidos nos artigos 143 e
144 da Ordenanza Municipal de Circulación e con
carácter xeral os estabelecidos no artigo 71 da Lei
sobre o Tráfico e a Seguranza Vial.

4. Sexa cuál fuere a xestión do Servizo, directa
ou por concesión, a orde de retirada do veículo, de-
berá-se efectuar por un axente da Policia Local. 

5. As tarifas que rexerán tanto a retirada do ve-
ículo da via pública, como o traslado ao Depósito
Municipal, se rexerán polo disposto na Ordenanza
Fiscal correspondiente.

6. Sen perjuicio dos recursos correspondientes,
poderá exixir-se o estrume da taxa, prévia á retira-
da do veículo, incluindo o custe da retirada e os de
depósito, sen que iso presupoña en modo algun o
estrume prévio da sanción por infracción de tráfi-
co.

7. Os veículos retirados da via pública, que non
fosen recollidos polo seu proprietários do Depósito
Municipal, poderán ser vendidos en poxa como ele-
mentos non utilizabeis, requerendo-se a prévia
posta en coñecemento do seu titular, ben de forma
individual ou a través do B.OU.P. se aquela non
fose posíbel. 

8. dos danos que pudesen causar-se aos veículos,
ben durante o seu arrastre ou durante o tempo de
depósito, e sempre que se deduza responsabilidade
fehaciente, serán aquilos indemnizados pola Admi-
nistración Municipal ou no seu caso pola Empresa
Concesionaria

ANEXO II
CONCESIÓN DE VADOS

Artigo 1: Está suxeito a Autorización Municipal
o acceso de veículos ao interior de inmuebeis cando
sexa necesário cruzar aceiras ou outros bens de do-
mínio e uso público ou que subpoña un uso privati-
vo ou unha especial restrizón do uso que corres-
ponda a todos os cidadáns respecto a todos bens ou



Nº 83 — Lunes 3 mayo 2004 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 53

impida o estacionamento ou parada de outros veí-
culos no fronte polo que se realiza o acceso.

ARTIGO 2. OBRIGAS DO TITULAR DO VADO

Ao titular do vado ou a comunidade de proprie-
tários correspondiente, serán-lle de aplicación as
seguintes obrigas:

1. A limpeza dos accesos ao inmuebel de graxa,
aceites ou outros elementos producidos como con-
secuencia da entrada e saída de veículos.

2. Colocar o sinal de vado permanente en zona
visíbel da porta de entrada ou saída do inmuebel,
preferintemente no lateral direito ou no seu defeito,
na zona central superior da fachada da porta. Ex-
cepcionalmente, naqueles inmuebeis con accesos de
longo percorrido, permitirá-se que se coloque en
barra vertical.

3. Á adquisición do sinal de vado aprobada polo
Concello.

Artigo 3: A autorización de entrada de veículos
será concedida pola Alcaldía ou Concellal-Delega-
do correspondiente ou proposta dos servizos co-
rrespondientes.

A solicitude de autorización de entrada de veí-
culos poderá ser solicitada polos proprietários e os
poseedores lexítimos dos inmuebeis aos que se
haxa de permitir o acceso, asi como os promotores
ou contratistas no suposto de obras.

Artigo 4: O expediente de concesión de entrada
de veículos poderá iniciar-se de ofício ou prévia pe-
tición dos interesados e há de se acompañar da se-
guinte documentación:

a) Plano de situación a escala 1:2.000 da carto-
grafía municipal.

b) Plano da fachada do inmuebel con couta-
cións expresas da entrada solicitada a escala
1:50.

c) Plano de planta e número de prazas existin-
tes por planta.

d) Fotografia da fachada do inmuebel.

e) Licencia de obras e primeira ocupación
cando en eles conste zona ou reserva de apar-
camento.

f) Licencia de habilitación do local para garaje
(cando requera obra).

g) Licencia de modificación de uso (cando non
requera obra).

h) Licencia de apertura:

I. Cando en ela consta zona de aparcamen-
to.

II. Cando ainda que non conste se outorgue
para o desenvolvimento de actividade de
taller de reparación de veículos, de venda
ou alquiler ou exposición de veículos, la-

vado e engraxe de veículos, inspección de
veículos e estacións de servizo.

III. Cando os documentos exixidos sexan dos
expedidos pola Administración actuante,
poderá suprir-se a sua aportación cando
asi o faga constar o interesado e facilite
os dados necesários para a localización e
verificazón da sua existéncia pola Admi-
nistración e se outorgarán tras a compro-
bación dos documentos apresentados e
emitidos os informes favorabeis polos
Servizos correspondientes.

ARTIGO 5: AS ENTRADAS DE VEÍCULOS PODEN
SER DOS SEGUINTES TIPOS:

A.—PERMANENTES:

a) Garajes privados ou de comunidades de pro-
prietários con mais de tres veículos e unha
superfície mínima de 36 metros cuadrados.

b) Garaje público con capacidade superior a 10
prazas e talleres con collida superior a 10 ve-
ículos, sempre e cando acrediten que empres-
tan servizos permanentes de urxéncia.

c) Garajes destinados a vivenda unifamiliar.

d) Edifícios ou instalacións de equipamentos
comunitarios de carácter sanitário, hospitais
e ambulatorios.

e) Gasolineiras, estacións de servizo, venda de
carburantes.

f) Aparcamentos de promoción pública.

g) Edifícios destinados a organismos oficiais,
cando a natureza do mesmo o exixe.

B.—LABORAL:

Outorga-se ás seguintes actividades:

a) Talleres con capacidade inferior a 10 veícu-
los ou que aun tendo unha capacidade supe-
rior, non xustifiquen que emprestan servizo
permanente de urxéncia.

b) Obras de construcción, derribo, reforma e re-
paración de edifícios.

c) Almacens de actividades comerciais.

d) Concesionarios de automóvis, compraventa
de veículos usados e alquiler sen condutor.

e) Outras actividades de características análo-
gas.

O horário laboral, se estabelece con carácter
xeral de 9'30 a 20'30 horas con excepción de do-
mingos e festivos.

A Administración poderá iniciar de ofício a con-
cesión de vado naqueles casos en que coñeza o
exercício dun particular do direito que lle outorga
unha Licenza Municipal para a actividade de gara-
je, en cuxo caso, comprobada a existéncia de dito
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acto administrativo e prévia notificación ao titular
da licenza, se procederá ao seu outorgamento e alto
nos Padróns Municipais afectados momento a par-
tir do cual o titular ficará suxeito a cumplimento
das obrigas derivadas da Ordenanza substantiva e
fiscal.

ARTIGO 6. SINALIZAZON:

Están constituídas por dous tipos de sinaliza-
zón:

A.—VERTICAL:

Instalación na porta fachada ou construcción
dun disco de proibición de estacionamento axusta-
do ao modelo oficial que poderá ser facilitado polo
Concello prévio estrume das taxas correspondien-
tes nas que constará:

O nº de identificación outorgado polo Concello.

A denominación do vado:

— Permanente.

— Laboral.

— Debendo constar neste últimos caso, o horá-
rio.

— A vixéncia do vado en que debe constar o
ano en curso.

B.—HORIZONTAL:

Consiste nunha franja amarela de lonxitude co-
rrespondiente á do ancho da entrada pintada no
bordiña ou na calzada xunto ao bordiña.

Non se permitirá en nengun caso colocar ram-
plas ocupando a calzada.

No suposto de que o interesado necesite realizar
algunha obra de adaptación do vado deberá pedir o
correspondiente permiso de obra.

Os gastos que ocasione a sinalizazón descrita,
asi como as obras necesárias serán a conta do soli-
citante, que virá obrigado a manter a sinalizazón
tanto vertical como horizontal nas debidas condi-
cións.

Artigo 7. Os desperfectos ocasionados en aceiras
con motivo do uso especial que comporta a entrada
e saída de veículos con ocasión do vado concedido,
será responsabilidade dos titulares, quen virán
obrigados á sua reparación a requeremento da au-
toridade competinte e dentro do prazo que ao efei-
to se outorgue e cuxo contravimento dará lugar á
ejecución forzosa nos termos regulados na Lei de
Rexime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedimento Administrativo Comun.

Artigo 8. O Concello poderá suspender por ra-
zóns do tráfico, obras en via pública ou outras cir-
cunstancias extraordinárias os efeitos da autoriza-
ción con carácter temporal.

Artigo 9. As autorizacións poderán ser revoca-
das polo órgao que as ditou nos seguintes casos:

— Por ser destinadas a fins distintos para os
que foron outorgadas.

— Por ter desaparecido as causas ou circuns-
tancias que deron lugar ao seu outorgamen-
to.

— Por non estrumar o prezo público anual co-
rrespondiente.

— Por contravir as condicións relativas aos ho-
rários ou carecer da sinalizazón adecuada.

— Por causas motivadas relativas ao tráfico ou
circunstancias da via pública.

A revocazón dará lugar á obriga do titular de
retirar a sinalizazón, reparar o bordiña da aceira
ao seu estado inicial e entregar a placa identificati-
va no Concello.

Artigo 10. Cando solicite-se a baixa ou anula-
ción da autorización de entrada de veículos que se
viña desfrutando por deixar de usar o local como
aparcamento, se deberá suprimir toda a sinalizazón
indicativa da existéncia da entrada, reparación do
bordiña da aceira ao estado inicial e entrega da
placa nos Servizos Municipais correspondientes.

Prévia comprobación do cumplimento destes re-
querimentos polos Servizos Municipais correspon-
dientes, procederá-se á concesión da baixa solicita-
da.

Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

9 1 01 L Comportarse de forma que entorpece a circulación.
(Deberá indicar-se como foi o comportamento). 30

9 1 02 L Comportarse de forma que causa perigo ás persoas.
(Deberá indicar-se como foi o comportamento
e o tipo de perigo causado). 30

9 1 03 L Comportarse de forma que causa perjuicio
ás persoas. (Deberá indicar-se como foi
o comportamento e o tipo de perjuicio causado). 30

9 1 04 L Comportarse de forma que causa molestias
innecesarias ás persoas. (Deberá indicar-se
o comportamento e o tipo de molestia causada. 30

9 1 05 L Comportarse de forma que causa dano aos bens.
(Deberá indicar-se o comportamento e o tipo
de dano causado). 30

9 2 01 G Conducir de modo negligente. (Deberá indicar-se
en o que consiste a negligencia). 96

9 2 02 MG Conducir de modo temerário. (Deberá indicar-se
en o que consiste a temeridade). 360

9 3 01 L Deixar sobre a via obxectos ou matérias que poden
entorpecer a libre circulación. (Deberá indicar-se
o obxecto ou matéria depositada). 48

9 3 02 L Deixar sobre a via obxectos ou matérias que poden
entorpecer a parada e o estacionamento.
(Deberá indicar-se o obxecto ou matéria depositada). 36

9 3 03 G Deixar sobre a via obxectos ou matérias que poden
facer Perigosa a circulación. (Deberá indicar-se
o obxecto ou matéria depositada). 96

9 3 04 L Deixar sobre a via obxectos ou matérias que poden
deteriorar aquela.—DEBERÁ indicar-se o obxecto
ou matéria depositada). 36

9 3 05 L Deixar sobre a via obxectos ou matérias que poden
deteriorar as suas instalacións.(Deberá indicar-se
o obxecto ou matéria depositada). 36
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Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

9 3 06 L Deixar sobre as inmediacións da via obxectos
ou matérias que poden modificar as condicións
apropiadas para circular. (Deberá indicar-se 
o obxecto ou matéria depositada). 48

9 3 07 L Deixar sobre as inmediacións da via obxectos
ou matérias que poden modificar as condicións
apropiadas para parar ou estacionar.
Deberá indicar-se o obxecto ou matéria depositada). 36

9 4 01 G Chimpar á via un obxecto que pode ocasionar
un incéndio. (Deberá indicar-se o obxecto chimpado). 96

9 4 02 G Chimpar ás inmediacións da via un obxecto
que pode ocasionar un incéndio.
(Deberá indicar-se o obxecto chimpado). 120

10 01 G Non adoptar as medidas necesárias para facer
desaparecer o antes posíbel un obstáculo ou perigo
criado na via polo denunciado.
(Deberá indicar-se o obstáculo ou perigo existinte). 96

10 02 G Non adoptar as medidas necesárias para advertir
aos demáis usuários da existéncia dun perigo
ou obstáculo criado na via polo denunciado.
(Deberá indicar-se o obstáculo ou perigo existinte). 96

10 03 G Non adoptar as medidas necesárias para evitar
que se dificulte a circulación con un obstáculo
ou perigo criado na via polo denunciado.
(Deberá indicar-se o obstáculo ou perigo existinte). 96

10 04 G Non sinalizar de forma eficaz, durante o dia,
a presenza dun obstáculo ou perigo na via criado
polo denunciado. (Deberá indicar-se a sinalizazón
empregada ). 96

10 05 G Non sinalizar de forma eficaz, durante a noite,
a presenza dun obstáculo ou perigo na via criado
polo denunciado. (Deberá indicar-se a sinalizazón
empregada) 96

11 1 L Emitir perturbacións electromagnéticas por encima
dos limites previstos nas normas reguladores
dos veículos. 45

11 2 01 L Emitir ruídos por encima das limitacións previstas
nas normas reguladores dos veículos. 45

11 2 02 L Emitir gases por encima das limitacións previstas
nas normas reguladores dos veículos. 45

11 2 03 L Circular con un veículo a motor co escape libre,
sen silenciador de estoupidos. 45

11 2 04 L Circular con un ciclomotor, co escape libre,
sen silenciador de estoupidos. 30

11 2 05 L Circular con un veículo a motor con un silenciador
ineficaz. 45

11 2 06 L Circular con un ciclomotor con un silenciador
ineficaz. 30

11 2 07 L Circular con un veículo a motor expulsando
os gases do motor a través dun tubo resoador. 45

11 2 08 L Circular con un ciclomotor expulsando os gases
do motor a través dun tubo resoador. 45

11 2 09 L Circular con un veículo a motor de combustión
interna, sen estar dotado do dispositivo que evita
a proxección descinte, ao exterior, do combustíbel
non queimado. 45

11 2 10 L Circular con un veículo a motor de combustión
interna, lanzando fumes que poden dificultar
a visibilidade aos condutores de outros veículos. 45

11 2 11 L Circular con un veículo a motor de combustión
interna, lanzando fumes que resulten nocivos. 45

11 3 01 L Emitir un veículo contaminantes por encima
das limitacións previstas nas normas reguladores
dos veículos. 45

11 3 02 L Emitir calquera contaminante na via por un foco
emisor, distinto dun veículo a motor, por encima
dos níveis estabelecidos con carácter xeral. 45

11 3 03 L Instalar un vertedoiro de lixos e resíduos dentro
da zona de afección da estrada. 45

Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

11 3 04 L Instalar un vertedoiro de lixos e resíduos fose
da zona de afección da estrada con perigo
de que o fume producido atinxa a estrada. 45

13 1 01 L Transportar nun veículo un número de persoas
superior ao de prazas autorizadas. (Deberá 
indicar-se o número de persoas transportadas). 90

13 1 02 L Carecer un veículo de servizo público da placa 
interior na que conste o número máximo 
de prazas autorizadas. 30

13 1 03 L Carecer un autobús da placa interior na que conste 
o número máximo de prazas autorizadas. 30

13 1 04 G Transportar persoas adiantando, entre viaxeiras 
e equipaxe, o peso máximo autorizado para o veículo. 
(Deberá indicar-se o peso realmente transportado). 96

14 01 L Transportar persoas nun veículo en emplazamento 
distinto ao destinado e acondicionado para elas. 60

14 02 L Transportar persoas nun veículo destinado 
ao transporte de mercancias ou cosas no lugar 
reservado á carga, contravindo as disposicións 
reguladores da matéria. 60

14 03 L Levar instalada unha protección da carga 
que estorva aos ocupantes nun veículo autorizado 
para transportar persoas e carrega. 30

14 04 G Levar instalada unha protección da carga que pode 
danar aos ocupantes en caso de ser proxectada, 
nun veículo autorizado para transportar persoas 
e carrega. 96

14 05 MG Non levar instalada a protección da carga prevista 
na lexislación reguladora dos veículos, nun veículo 
autorizado para transportar persoas e carrega. 302

14 06 L Circular con un menor de doce anos situado 
no asento dianteiro, sen dispor de asento 
ou dispositivo de seguranza homologado 
para menores. 72

14 07 L Circular en ciclomotor levando un menor de 7 anos. 72

14 08 L Circular en motocicleta levando un menor de 7 anos. 72

14 09 L Circular en ciclomotor levando un menor 
de entre 7 e 12 anos sen ser o condutor pai, mai 
ou tutor ou persoa autorizada. 72

14 10 L Circular en motocicleta levando un menor 
de entre 7 e 12 anos sen ser o condutor pai, mai  
ou tutor ou persoa autorizada. 72

14 11 L Circular en ciclomotor levando un menor  
de entre 7 e 12 anos sen casco homologado. 72

14 12 L Circular en ciclomotor levando un menor de entre 
7 e 12 anos sen casco homologado. 72

15 1 01 L Efectuar paradas bruscas o condutor dun transporte 
colectivo de persoas. 30

15 1 02 L Efectuar arrincadas bruscas o condutor 
dun transporte colectivo de persoas. 30

15 1 03 L Non parar o mais perto posíbel de] borde direito 
da calzada o condutor dun transporte colectivo 
de persoas. 60

15 1 04 L Realizar actos que lle poden distrair durante 
a marcha o condutor dun transporte colectivo 
de persoas. (Deberá indicar-se os actos realizados). 60

15 1 05 L Non velar pola seguranza dos viaxeiros durante 
a marcha, o condutor dun transporte colectivo 
de persoas. (Deberá indicar-se en o que consistiu 
a omisión). 60

15 1 06 L Non velar pola seguranza dos viaxeiros durante 
a marcha, o encarregado dun transporte colectivo 
de persoas. (Deberá precisar-se en o que consistiu 
a omisión). 60

15 1 07 L Non velar pola seguranza dos viaxeiros, nas subidas 
e baixadas, o condutor dun transporte colectivo 
de persoas. (Deberá precisar-se en o que consistiu 
a omisión). 60
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Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

15 1 08 L Non velar pola seguranza dos viaxeiros, nas subidas 
e baixadas, o encarregado dun transporte colectivo 
de persoas. (Deberá precisar-se en o que consistiu 
a omisión). 60

15 2 01 L Non proibir a entrada o condutor dun veículo 
de servizo público de transporte colectivo 
de persoas, aos viaxeiros que vulneren as proibicións 
estabelecidas. 30

15 2 02 L Non ordenar a saída o condutor dun veículo 
de servizo público de transporte colectivo de persoas, 
aos viaxeiros que vulneren as proibicións estabelecidas. 30

15 2 03 L Non proibir a entrada o encarregado dun veículo 
de servizo público de transporte colectivo de persoas, 
aos viaxeiros que vulneren as proibicións 
estabelecidas. 30

15 2 04 L Non ordenar a saída o encarregado dun veículo 
de servizo público de transporte colectivo de persoas, 
aos viaxeiros que vulneren as proibicións 
estabelecidas. Distrair un viaxeiro ao condutor 
dun veículo destinado ao transporte colectivo 
de persoas. 60

15 2 B 01 L Entrar un viaxeiro nun veículo destinado 
ao servizo público de transporte colectivo 
de persoas por un lugar distinto ao destinado a tal fin. 30

15 2B 02 L Sair un viaxeiro nun veículo destinado ao servizo 
público de transporte colectivo de persoas 
por lugar distinto ao destinado a tal fin. 30

15 2C L Entrar un viaxeiro nun veículo destinado ao servizo 
público de transporte colectivo de persoas, cando 
se advertiu que está completo. 30

15 2D L Dificultar un viaxeiro o paso aos demáis nun lugar 
destinado ao transiño de persoas nun veículo 
destinado ao servizo público de transporte colectivo. 30

15 2E 01 L Levar un viaxeiro calquera animal nun veículo 
destinado ao servizo público de transporte 
colectivo de persoas. 30

15 2E 02 MG Proibir o condutor ou encarregado dun veículo 
destinado ao servizo público a entrada ao mesmo 
dun invidente acompañado dun can espécialmente 
adiestrado como lazariño 302

15 2F L Levar un viaxeiro matérias ou obxectos perigosos 
en condicións distintas das estabelecidas, nun 
veículo destinado ao servizo público de transporte 
colectivo de persoas. (Deberá indicar-se 
as condicións nas que se transportaba). 30

15 2G L Desatender un viaxeiro as instruccións que sobre 
o servizo dean o condutor ou o encarregado 
dun veículo destinado ao servizo público 
de transporte colectivo. 30

16 1 01 G Circular dous persoas nun ciclo construído 
para un só. 96

16 1 02 G Circular dous persoas nun ciclomotor construído 
para unha só 96

16 2 G Circular mais dun pasaxeiro ademais do condutor 
nunha motocicleta. 96

16 2B 01 L Circular o viaxeiro dunha motocicleta, 
sen ir a horcajadas. 30

16 2B 02 L Circular o viaxeiro dunha motocicleta, sen levar 
os pés apoiados nos reposapiés laterais. 30

16 2B 03 L Circular o viaxeiro dunha motocicleta, 
sen ir a horcajadas nen levar os pés apoiados 
nos reposapiés. 90

16 2C L Circular o viaxeiro nunha motocicleta situado 
no lugar intermédio entre o condutor e o manillar 
da mesma. 90

17 01 L Conducir un ciclo ou unha bicicleta ziguezagueando 
entre os demáis veículos 30

17 02 L Conducir un ciclomotor ziguezagueando entre 
os demáis veículos 60

Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

17 03 L Conducir unha motocicleta ziguezagueando 
entre os demáis veículos 60

17 04 L Conducir un ciclo ou unha bicicleta sen deixar 
un espazo lateral de seguranza mínimo de 1,5 m 30

17 05 L Conducir un ciclomotor sen deixar un espazo lateral 
de seguranza mínimo de 1,5 m 36

17 06 L Conducir unha motocicleta sen deixar un espazo 
lateral de seguranza mínimo de 1,5 m 60

18 01 L Estacionar ciclos ou bicicletas encadeados 
ou atados entre si 30

18 01 L Estacionar ciclomotores encadeados ou atados 
entre si 30

18 02 L Estacionar motocicletas encadeados ou atados 
entre si 30

18 03 L Estacionar un ciclo ou unha bicicleta encadeado 
a un elemento non destinado a iso 30

18 04 L Estacionar un ciclomotor encadeado a un elemento 
non destinado a iso 30

18 05 L Estacionar un ciclo ou unha bicicleta encadeado 
a un elemento non destinado a iso 30

19 1 01 G Circular con un veículo cuxa lonxitude, incluída 
a carga, excede dos limites reglamentarios. 
(Deberá indicar-se a lonxitude do veículo 
e a sua carga) 150

19 1 02 G Circular con un veículo cuxa anchura, incluída 
a carga, excede dos limites reglamentarios. 
(Deberá indicar-se a anchura do veículo 
e a sua carga). 150

19 1 03 G Circular con un veículo cuxa altura, incluída a carga, 
excede dos limites reglamentarios. 
(Deberá indicar-se a altura do veículo e a sua carga). 150

19 1 04 G Circular con un veículo cuxa lonxitude e anchura, 
incluída a carga, exceden dos limites 
reglamentarios. (Deberá indicar-se a lonxitude 
e anchura do veículo e a sua carga). 203

19 1 05 G Circular con un veículo cuxa lonxitude e altura, 
incluída a carga, exceden dos limites reglamentarios. 
(Deberá indicar-se a lonxitude e altura do veículo 
e a sua carga). 203

19 1 06 G Circular con un veículo cuxa anchura e altura, 
incluída a carga, exceden dos limites reglamentarios. 
(Deberá indicar-se a anchura e altura do veículo 
e a sua carga). 203

19 1 07 MG Circular con un veículo cuxa lonxitude, anchura 
e altura, incluída a carga, exceden dos limites 
reglamentarios. (Deberá indicar-se a lonxitude, 
anchura e altura do veículo e a sua carga). 302

19 2 01 G Circular con un veículo cuxa carrega indivisíbel 
rebasa a lonxitude reglamentaria sen autorización 
especial. (Deberá indicar-se a lonxitude do veículo 
e a sua carga). 150

19 2 02 G Circular con un veículo cuxa carrega indivisíbel 
rebasa a anchura reglamentaria sen autorización 
especial. (Deberá indicar-se a anchura do veículo 
e a sua carga). 150

19 2 03 G Circular con un veículo cuxa carrega indivisíbel 
rebasa a altura reglamentaria sen autorización 
especial. (Deberá indicar-se a altura do veículo 
e a sua carga) 150

19 2 04 G Circular con un veículo cuxa carrega indivisíbel 
rebasa a lonxitude e anchura reglamentarias 
sen autorización especial. (Deberá indicar-se 
a lonxitude e anchura do veículo e a sua carga). 203

19 2 05 G Circular con un veículo cuxa carrega indivisíbel 
rebasa a lonxitude e altura reglamentarias 
sen autorización especial. (Deberá indicar-se 
a lonxitude e altura do veículo e a sua carga). 203
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19 2 06 G Circular con un veículo cuxa carrega indivisíbel 
rebasa a anchura e altura reglamentarias 
sen autorización especial. (Deberá indicar-se 
a anchura e altura do veículo e a sua carga). 203

19 2 07 MG Circular con un veículo indivisíbel rebasa a lonxitude, 
anchura e altura reglamentarias sen autorización 
especial. (Deberá indicar-se a lonxitude, anchura 
e altura do veículo e a sua carga). 302

20 1 01 L Circular con un veículo cuxa carrega transportada 
pode arrastrar. 60

20 1 02 L Circular con un veículo cuxa carrega transportada 
pode cair na via, por falta de acondicionamento 
ou sujeción requeridos. 90

20 1 03 L Circular con un veículo cuxa carrega transportada 
há-se desplazado perigosamente, por falta 
do acondicionamento ou sujeción adecuados. 90

20 1B G Circular con un veículo cuxa estabilidade resulta 
comprometida polo inadecuado acondicionamento 
ou sujeción da carga. 96

20 1C 01 L Circular con un veículo cuxa carrega transportada 
produce ruído, causado pola sua inadecuada sujeción 
ou acondicionamento. 30

20 1C 02 L Circular con un veículo cuxa carrega transportada 
produce pó, causado polo seu inadecuado 
acondicionamento. 30

20 1C 03 L Circular con un veículo cuxo carrega transportada 
causa molestias polo seu inadecuado 
acondicionamento. 30

20 1D 01 L Circular con un veículo cos dispositivos 
de alumbrado ocultos, pola indebida disposición 
da carga. 60

20 1D 02 L Circular con un veículo cos dispositivos 
de sinalizazón luminosa ocultos pola indebida 
disposición da carga. 60

20 1D 03 L Circular con un veículo coas placas ou distintivos 
obligatorios ocultos pola indebida disposición 
da carga. 60

20 1D 04 L Circular con un veículo non resultando visíbel 
as adverténcias manuais da sua condutor pola 
inadecuada disposición da carga. 60

20 2 01 L Circular con un veículo sen cobrir, total e , as
matérias transportadas que producen pó ou poden 
cair. (Deberá indicar-se a matéria transportada). 90

20 3 01 L Circular transportando cargas amolas, nocivas,
insalubres ou perigosas contravindo as normas
específicas que regulan a matéria. (Deberá indicar-se
a matéria transportada). 90

20 3 01 L Circular transportando cargas que requeren
un acondicionamento ou estiba especiais,
contravindo as normas específicas que regulan
a matéria. (Deberá indicar-se a matéria transportada). 90

21 1 01 L Circular con un veículo cuxa carrega sobresai 
da proxección en planta do veículo. 30

21 2A1 01 L Circular con un veículo de lonxitude superior
a 5 m, destinado ao transporte de mercancias,
con unha carga indivisíbel, que sobresai pola
parte anterior mais de 2 m 60

21 2A1 02 L Circular con un, veículo de lonxitude superior
a 5 m, destinado ao transporte de mercancias,
con unha carga indivisíbel, que sobresai pola
parte posterior mais de 3 m 90

21 2A2 01 L Circular con un veículo de lonxitude igual ou inferior
a 5 m, destinado ao transporte de mercancias,
con unha carga indivisíbel, que sobresai pola parte
anterior mais dun tercio da lonxitude do veículo. 30

21 2A2 02 L Circular con un veículo de lonxitude igual ou inferior
a 5 m, destinado ao transporte de mercancias,
con unha carga indivisíbel, que sobresai pola parte
posterior mais dun tercio da lonxitude do veículo. 60

Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

21 2B 01 L Circular transportando unha carga indivisíbel cuxa
dimensión menor é superior ao ancho do veículo,
sobresaindo polo lateral mais de 0,40 m 60

21 3 01 L Circular con un veículo de anchura inferior a 1 m,
con unha carga que sobresai mais de 0,50 m a cada
lado do seu eixo longitudinal. 30

15 3 02 L Circular con un veículo de anchura inferior a 1 m
con unha carga que sobresai pola extremidade
anterior. 30

15 3 03 L Circular con un veículo de anchura inferior a 1 m
con unha carga que sobresai mais de 0,25 m
pola extremidade posterior, 30

21 4 01 L Circular con un veículo transportando unha carga
que sobresai da sua proxección en planta,
sen adoptar as debidas precaucións para evitar
todo dano ou perigo. 90

21 4 02 L Circular con un veículo transportando unha carga
que sobresai da sua proxección en planta sen levar
resguardada a extremidade saínte. 90

21 5 01 L Non sinalizar a carga que sobresai pola parte
posterior do veículo da forma reglamentaria. 60

21 5 02 L Non colocar o panel no extremo posterior da carga
de maneira que fique constantemente perpendicular
ao eixo do veículo. 30

21 5 03 L Non colocar dous paneis de sinalizazón de forma
transversal, cada un dun extremo, cando a carga
sobresai longitudinalmente por toda a anchura
da parte posterior do veículo, 30

21 5 04 L Circular con un veículo, entre a posta e saída
do sol, sen sinalizar a carga da forma reglamentaria. 90

21 5 05 L Circular con un veículo, baixo condicións
que diminuen sensíbelmente a visibilidade,
sen sinalizar a carga que sobresai por detrás,
da forma reglamentaria. (Deberán indicar-se
as condicións existintes). 90

21 5 06 L Circular con un veículo sen sinalizar a carga
que sobresai por diante mediante unha luz
e un dispositivo reflectante brancos. 60

21 6 01 L Circular con un veículo, entre a posta e a saída
do sol, con unha carga que sobresai lateralmente
e a sua extremidade lateral está a mais de 0,40 m
do borde exterior das luces de posición
sen a sinalizar coas luces. 60

21 6 02 L Transportar unha carga que sobresai lateralmente
e a sua extremidade lateral está a mais de 0,40 m
do borde exterior das luces de posición, sen
sinalizaria coas luces reglamentarias,
con disminución sensíbel da visibilidade.
(Deberán indicar-se as condicións existintes). 60

22 1 01 L Conducir sen a precaución necesária pola
proximidade de outros usuários da via.
(Deberá indicar-se o feito que provocou a falta
da especial precaución). 30

22 1 02 L Conducir sen a especial precaución ante
a proximidade de nenos, ancianos, invidentes
ou impedidos. (Deberá indicar-se o feito 
que provocou a falta da especial precaución). 60

22 2 01 L Levar correndo pola via, caballerías, gañados
ou veículos de carga ou tracción animal,
nas inmediacións de outros da mesma espécie.
(Deberá indicar-se o animal ou veículo de que se trate). 30

22 2 02 L Levar correndo pola via, caballerías, gañados
ou veículos de carga de tracción animal,
nas inmediacións de persoas que van a pé.
(Deberá indicar-se o animal ou veículo de que se trate). 30

22 2 03 L Abandonar a conducción de caballerías, gañados
ou veículos de carga de tracción animal,
deixando-os marchar libremente polo camiño
ou deter-se en el. (Deberá indicar-se o animal
ou veículo de que se trate). 60
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23 1 01 L Conducir un veículo sen manter a própria liberdade
de movimentos. 36

23 1 02 L Conducir un veículo sen manter o campo necesário
de visión 36

23 1 03 L Conducir un veículo sen manter a atenzón
permanente á conducción 48

23 1 04 L Conducir un veículo sen manter a posición adecuada 36

23 1 05 L Conducir un veículo sen cuidar que o resto
dos pasaxeiros manteñan a posición adecuada. 30

23 1 06 L Conducir un veículo sen cuidar da adecuada
colocación dos obxectos transportados
para que non interfiran a conducción. 30

23 1 07 L Conducir un veículo sen cuidar da adecuada
colocación de algun animal transportado
para que non interfira a conducción. 30

23 2 01 L Conducir usando cascos ou auriculares conectados
a un aparello receptor ou reprodutor de son. 72

23 2 02 L Conducir un veículo utilizando un telefone móbel
empregando as mans, cascos, auriculares
ou instrumento similar (ESPECIFICAR). 72

23 3 01 L Levar no veículo instalado mecanismo, sistema
ou instrumento encamiñado a iludir a vixiláncia
dos axentes de tráfico. 72

23 3 02 L Facer ou emitir sinais a outros condutores
coa finalidade de iludir a vixiláncia de os axentes
de tráfico. 72

24 1 01 L Circular con un veículo cuxa superfície acristalada
non permite á sua condutor a visibilidade diáfana
da via, pola colocación de láminas ou adhesivos. 90

24 1 02 L Circular con un veículo provisto de láminas
ou cortiniñas para o sol na xaneliña posterior,
sen levar dous espellos retrovisores exteriores
reglamentarios. 90

24 1 04 L Colocar os distintivos previstos en outra normativa
de forma que impidan a correcta visión do condutor. 90

24 2 L Colocar nun veículo vidros tintados ou coloridos
non homologados. 90

ARTIGO 25 TASA DE ALCOHOL EN SANGUE

Cando se efectúen controlos de alcoholemia e o resultado sexa positivo, hai que dis-
tinguir as denúncias cuxo trámite sexa competéncia do Xulgado e as administrativas.
Para o primeiro caso (Xulgado) ten que dar mais de 1.2 gramas por mil c.c. en sangue,
ou, se a proba se fai por ar espirado, 0.6 miligramos por litro. 

Nas denúncias que haxan de tramitarse por esta Jefatura (as do segundo caso), se
farán constar no boletín de denúncia a sanción económica e o tempo de suspensión do
permiso de conducción que a continuación se indican: 

a) CONDUTORES EN XERAL. 

Taxa de alcool en sangue superior a 0.80 gr até 1.20 gr por litro (ou de alcool en ar
espirado superior a 0.40 o meu . até 0.60 o meu . por litro): 390 € e DOUS MESES. 

b) CONDUTORES DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MERCANCIAS
CON UN P.M.A. SUPERIOR A 3.500 QUILOGRAMAS. 

Taxa de alcool en sangue superior a 0.50 gr até 0.80 gr por litro (ou de alcool en ar
espirado superior a 0.25 o meu . até 0.40 o meu . por litro: 420 € e DOUS MESES. 

Taxa de alcool en sangue superior a 0.80 gr até 1.20 gr por litro (ou de alcool en ar
espirado superior a 0.40 o meu . até 0.60 o meu . por litro): 502 € e TRES MESES. 

c) CONDUTORES DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIAXEIROS
DE MS DE NOVE PRAZAS, 0 DE SERVIZO PÚBLICO, AO ESCOLAR E DE MENORES,
AO DE MERCANCIAS PERIGOSAS 0 DE VEÍCULOS DE SERVIZO DE URXÉNCIA 0
TRANSPORTES ESPECIAIS. 

Taxa de alcool en sangue superior a 0.30 gr até 0.50 gr por litro (ou de alcool en ar
espirado superior a 0.15 o meu . até 0.25 o meu . por litro): 420 € e DOUS MESES. 

Taxa de alcool en sangue superior a 0. 50 gr até 1 .20 gr por litro (ou de alcool en ar
espirado superior a 0.25 o meu . até 0.60 o meu . por litro): 502 € e TRES MESES. 

Para aquelas denúncias que polo resultado da proba sexan competéncia do Xulgado,
hai que instruir diligencias con atestado, incluindo probas subxectivos, para o seu envio
ao mesmo. 

Asimismo, nos casos nos que o interesado se negase a someterse á proba de alco-
holemia, hai que proceder como no apartado anterior (instruir diligencias) e non trami-
tar boletín de denúncia, en aplicación do artigo 380 do Código Penal. 

ARTICULO 26: NEGATIVA A SOMETERSE AS PROBAS DE ALCOHOLEMIA. 

(Competéncia Xulgado)

Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

31 1 01 G Negar-se o persoal sanitário dun centro médico
á toma de mostras para determinar o grau
de alcoholemia da persoa que desexa someterse
a tal proba 150

31 1 02 G Negar-se o persoal sanitário dun centro médico
a remitir ao laboratório as mostras obtidas
para a determinación do grau de alcoholemia
da persoa que desexa someterse a tal proba. 150

31 1 03 G Non dar conta o persoal sanitário dun centro
médico á autoridade correspondiente da resultada
da análise clínica realizada para determinar
o grau de alcoholemia 150

31 1 04 L Omitir o persoal sanitário na comunicación
os dados exixidos. 90

32 1 02 MG Conducir un veículo baixo os efeitos
de medicamentos ou outras substáncias que alteran
o estado físico ou mental apropiado para o facer
sen perigo. 320

33 1 01 MG Non someterse ás probas para a detección
de estupefacientes ou substáncias análogas,
estando implicado directamente como posíbel
responsábel nun acidente. 320

33 1 02 MG Non someterse, o condutor dun veículo implicado
directamente nun acidente, ás probas
para a detección de estupefacientes medicamentos
ou substáncias análogas. 320

33 1 03 MG Non someterse ás probas para a detección
de estupefacientes ou substáncias análogas,
o condutor dun veículo con sintomas
ou manifestacións de conducir baixo a sua influéncia. 320

33 1 04 MG Non someterse o condutor dun veículo denunciado
por cometer algunha infracción a este regulamento,
ás probas para a detección de estupefacientes
ou substáncias análogas. 320

33 1 05 MG Non someterse ás probas para a detección
de estupefacientes ou substáncias análogas a este
regulamento, o condutor dun veículo requerido
para iso pola Autoridade ou os seus Axentes
nun controlo prevenitivo. 320

34 1 01 G Circular pola esquerda nunha via de duplo sentido
da circulación, en sentido contrário ao estipulado,
en curva de reducida visibilidade 300

34 1 02 G Circular pola esquerda nunha via de duplo sentido
da circulación, en sentido contrário ao estipulado,
en troco de rasante de reducida visibilidade. 300

34 1 03 G Circular pola esquerda da calzada, nunha via
de duplo sentido de circulación en sentido contrário
ao estipulado, nun tramo sen visibilidade. 150

34 1 04 L Circular pola esquerda da calzada, en sentido
contrário ao estipulado, nun tramo con visibilidade
dunha via con duplo sentido da circulación. 90

34 1 05 L Circular por unha via de duplo sentido da circulación,
en curva de reducida visibilidade, sen arrimarse
o mais perto posíbel ao borde direito da calzada. 30

34 1 06 L Circular por unha via de duplo sentido da circulación,
en troco de rasante de reducida visibilidade,
sen arrimarse o mais perto posíbel ao borde direito
da calzada. 36

34 1 07 L Circular por unha via de duplo sentido da circulación,
en tramo con visibilidade, sen arrimarse o mais perto
posíbel ao borde direito da calzada 30

34 1 08 L Circular por unha via de duplo sentido da circulación
sen manter a separación lateral suficiente
para realizar o cruce con seguranza. 48
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34 1 09 G Circular en sentido contrário ao estipulado,
non deixando completamente libre a metade
esquerda da calzada, nunha curva de reducida
visibilidade dunha via de duplo sentido da circulación 105

35 L Circular en sentido contrário ao estipulado,
non deixando completamente libre a metade esquerda
da calzada, nun troco de rasante de reducida
visibilidade dunha via de duplo sentido da circulación. 30

36 01 L Circular polo arcén, sen razóns de emerxéncia,
con un veículo automóvil. 30

36 02 L Circular con un automóvil por calzado de povoado
con alomenos dous carris para o mesmo sentido,
delimitados por marcas longitudinais, mudando
de carril sen motivo xustificado. 60

36 02 L Circular con un veículo especial de PMA superior
a 3.500 Kgs. por calzado de povoado con alomenos
dous carris para o mesmo sentido, sinalizados,
mudando de carril sen motivo xustificado. 30

37 1 01 L Circular ocupando a calzada mais imprescindibel,
conducindo un veículo de tracción animal
que debe circular polo arcén. 30

37 1 02 L Circular ocupando mais imprescindibel, conducindo
un veículo especial con PMA non superior a 3.500 Kg
que debe circular polo arcén. 48

37 1 03 L Circular ocupando a calzada mais imprescindibel,
concluindo un ciclo que debe circular polo arcén. 48

37 1 04 L Circular ocupando a calzada mais imprescindibel,
conducindo un ciclomotor que debe circular
polo arcén. 48

37 1 05 L Circular ocupando a calzada mais imprescindibel,
conducindo un carro de minusválido que debe
circular polo arcén. 48

37 1 06 L Circular con unha motocicleta ocupando a calzada
mais imprescindibel, debendo facé-lo polo arcén,
dada a sua velocidade reducida por razóns
de emerxéncia, perturbando con iso gravemente
a circulación 60

37 1 07 L Circular con un turismo ocupando a calzada mais
imprescindibel, debendo facé-lo polo arcén, dada
a sua velocidade reducida por razóns de emerxéncia,
perturbando con iso gravemente a circulación. 60

37 1 08 L Circular con un camión de PMA non superior
a 3.500 Kg ocupando a calzada mais imprescindibel,
debendo facé-lo polo arcén, dada a sua velocidade
reducida por razóns de emerxéncia, perturbando
gravemente a circulación. 60

37 2 01 L Circular en posición la para con outro veículo,
tendo ambos proibida dita forma de circular 45

37 2 02 L Circular en paralelo durante mais de 200 metros
ao efectuar un adiantamento conducindo un veículo
ao que non lle está permitida a circulación
en posición lapara . 48

37 2 03 L Circular en paralelo durante mais de 15 segundos
ao efectuar un adiantamento, conducindo un veículo
ao que non lle está permitida a circulación
en posición lapara . 48

38 1 01 L Circular por unha via contravindo a circulación
ordenada pola Autoridade competinte, por razóns
de fluidez ou seguranza do tráfico. 48

38 1 02 L Utilizar un tramo de via de acceso proibido
pola Autoridade competinte. 48

38 1 03 L Circular por unha via pechada ao tráfico
pola Autoridade competinte. 48

38 1 04 G Circular por un tramo de via distinto da ordenada
pola Autoridade competinte, en sentido contrário
ao estipulado. 96

38 1 05 G Circular polo arcén dunha via en sentido contrário
ao estipulado pola Autoridade competinte,
por razóns de seguranza ou fluidez. 96

Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

38 1 06 G Circular polo carril dunha via en sentido contrário
o estipulado pola Autoridade competinte, por razóns
de seguranza ou fluidez. 96

39 1 01 L Circular en sentido contrário ao estipulado nunha
via de duplo sentido da circulación, onde existe
un refúxio. 75

39 1 02 L Circular en sentido contrário ao estipulado nunha
via de duplo sentido da circulación, onde existe
unha isleta. 75

39 1 03 L Circular en sentido contrário ao estipulado nunha
via de duplo sentido da circulación, onde existe
un dispositivo de guia. 75

39 2 01 L Circular por unha praza en sentido contrário
ao estipulado. 75

39 2 02 L Circular por unha glorieta en sentido contrário
ao estipulado. 75

39 2 03 L Circular nun encontro de vias en sentido contrário
ao estipulado. 75

41 1 01 G Circular con un veículo sen moderar a velocidade
como exixen as circunstancias.
(Deberán indicar-se tales circunstancias). 96

41 1 02 L Non deter a marcha do veículo, exixindo-o
as circunstancias. (Deberán indicar-se tales
circunstancias). 60

41 1A 01 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade,
habendo peóns na parte da via utilizada. 96

41 1A 02 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade,
habendo peóns en actitud de interromper
na parte da via utilizada. 96

41 1B 01 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao aproximarse a un paso de peóns regulado
por semáforo. 96

41 1B 02 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao aproximarse a un paso de peóns regulado
por axente. 96

41 1B 03 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao aproximarse a un lugar con previsibel presenza
de nenos. 96

41 1B 04 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao aproximarse a un praza. 96

41 1B 05 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao aproximarse a un paso de peóns non regulado
por semáforo ou axente. 96

41 1C 01 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade,
habendo animais na parte da via utilizada. 96

41 1C 02 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade,
pudiendo prever-se razoabelmente a irrupción
de animais na calzada. 96

41 1D 01 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
nun tramo con edifícios de imediato acceso
á parte da via que se utiliza. 96

41 1E 01 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao aproximarse a un autobús en situación de parada. 96

41 1E 02 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao aproximarse a un autobús de transporte escolar,
en situación de parada. 120

41 1F G Circular fose de povoado sen moderar
suficientemente a velocidade ao achegar-se
a veículos imobilizados na calzada. 96

41 1G 01 G Circular por pavimento deslizante sen moderar
suficientemente a velocidade. 96

41 1G 02 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade,
proxectando graviña aos demáis usuários da via,
pudiendo evitá-lo . 96

41 1G 03 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade,
proxectando matérias ao seu paso polo calzado
aos demáis usuários da via, pudiendo evitá-lo . 96

41 1G 04 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao aproximarse a un paso a nível. 96
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41 1H 01 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao aproximarse a unha glorieta. 96

41 1H 02 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao aproximarse a unha intersección na que non
ten prioridade de paso 96

41 1H 03 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao aproximarse a un lugar de reducida visibilidade. 96

41 1H 04 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao aproximarse a un estreitamento da via. 96

41 1H 05 G Circular a velocidade superior aos 50 Kms por hora
ao aproximarse a unha intersección sinalizada
na que a visibilidade da via é nula 96

41 1H 06 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
cando as circunstancias da via non permiten
realizar, con seguranza, o cruce con outro veículo.
(Deberán indicar-se tales circunstancias) 150

41 1I 01 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade,
cando as circunstancias de[ veículo non permiten
realizar o cruce con outro, en condicións de seguranza.
(Deberán indicar-se tales circunstancias). 150

41 1I 02 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
cando as circunstancias meteorolóxicas non permiten
realizar, con seguranza, o cruce con outro veículo.
(Deberán indicar-se tales circunstancias). 150

41 1I 03 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
cando as circunstancias ambientais non permiten
realizar, con seguranza, o cruce con outro veículo.
(Deberán indicar-se tales circunstancias) 150

41 1I 04 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
ao sofrer un cegamento. 150

41 1J 01 G Circular sen moderar suficientemente a velocidade
cando as circunstancias meteorolóxicas diminuen
a visibilidade. (Deberán indicar-se tales circunstancias 96

42 1 01 G Circular a velocidade que non lle permite deter
o seu veículo dentro dos limites do seu campo
de visión e ante calquera obstáculo posíbel. 96

42 1 02 G Non adecuar a velocidade segundo as circunstancias
que a via, o tráfico ou as condicións meteorolóxicas
aconsellen. 96

43 1 01 G Circular a velocidade anormalmente reducida,
sen causa xustificada, entorpeciendo a marcha
de outro veículo. (Deberá indicar-se a velocidade
xenérica estipulada). 96

43 1 04 G Circular por unha estrada con un veículo a motor
a velocidade inferior á metade da xenérica estipulada.
(Deberá indicar-se a velocidade xenérica estipulada). 96

45 2 01 G Circular sen levar visíbel, na parte posterior
do veículo, o sinal reglamentaria de limitación
de velocidade ao seu condutor. 96

45 2 02 G Circular sen levar visíbel, na parte posterior
dun veículo, ESPECIAL o sinal de limitación
de velocidade. 96

45 2 03 G Circular sen levar visíbel, na parte posterior
dun conxunto de veículos especiais, o sinal
de limitación de velocidade 96

45 2 04 G Circular sen levar visíbel, na parte posterior
dun veículo que precisa autorización especial,
o sinal de limitación de velocidade. 96

46 1 01 G Reducir considerabelmente a velocidade,
non existindo perigo e sen o advertir préviamente
aos veículos que lle seguen. 96

46 1 02 G Reducir considerabelmente a velocidade, con risco
de colisión para os veículos que lle seguen. 120

47 1 01 G Circular detrás de outro veículo sen deixar espazo
ibre que lle permita deter-se , sen colisionar,
en caso de freada brusca do que lle precede. 96

47 2 01 G Circular detrás de outro veículo sen sinalizar
o propósito de o adiantar con unha separación
que non permite, á sua vez, ser adiantada
con seguranza 96
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47 2 02 G Circular con un veículo de PMA superior
a 3.500 Kg detrás de outro sen sinalar
o seu propósito de oadiantar , mantendo unha
separación inferior a 50 metros. 96

47 2 03 G Circular con un veículo de mais de 10 metros
de lonxitude detrás de outro sen sinalar o seu
propósito de oadiantar , mantendo unha separación
inferior a 50 metros 96

47 2 04 G Circular con un conxunto de veículos de mais
de 10 metros de lonxitude detrás de outro sen sinalar
o seu propósito de oadiantar, mantendo unha
separación inferior a 50 metros. 96

48 1 01 MG Celebrar competición de velocidade sen
a autorización reglamentaria. 330

48 1 02 G Celebrar unha competición de velocidade
contravindo as condicións da autorización
reglamentaria. 150

48 1 03 MG Entablar unha competición de velocidade
entre veículos en via non coutada para iso pola
Autoridade competinte 302

48 1 04 G Entablar unha competición de velocidade
entre persoas en via non coutada para iso pola
Autoridade competinte 120

48 1 05 L Entablar unha competición de velocidade
entre animais en via non coutada para iso 
pola Autoridade competinte. 75

49 1 01 G Non ceder o paso en intersección regulada
por Axente da circulación, obrigando ao condutor
de outro veículo a manobrar . 150

49 1 02 G Non ceder o paso en intersección regulada
mediante semáforo, obrigando ao condutor de outro
veículo a manobrar . 150

49 1 03 G Non ceder o paso en intersección regulada
con sinal de Ceda o paso, obrigando ao condutor
de outro veículo a manobrar . 150

49 1 04 G Non ceder o paso en intersección regulada
con sinal de Deteción obligatoria (STOP),obrigando
ao condutor de outro veículo a manobrar . 150

49 2 G Non ceder o paso nunha intersección a un veículo
que se aproxima polo seu direito, obrigando ao seu
condutor a manobrar 120

49 2A 01 G Circular por unha via sen pavimentar sen ceder
o paso a outro veículo que circula por via
pavimentada, obrigando ao seu condutor a manobrar . 120

49 2B 02 G Non ceder o paso a un veículo que circula por raíis. 150

49 2C 01 G Acceder a unha glorieta sen ceder o paso
a un veículo que marcha pola via circular, obrigando
ao seu condutor a manobrar . 90

50 1 G Non mostrar con suficiente antelación,
pola sua forma de circular e espécialmente
coa redución paulatina da velocidade, que vai a ceder
o paso nunha intersección. 96

50 2 01 G Entrar co veículo nunha intersección, ficando
detido de forma que impede a circulación transversal. 120

50 2 02 L Entrar co veículo nunha intersección, ficando detido
de forma que entupe a circulación transversal. 60

50 2 03 L Entrar co veículo nun paso de peóns, ficando detido
de forma que impede a circulación dos peóns 60

50 2 04 L Entrar co veículo nun paso de peóns, ficando detido
de forma que entupe a circulación dos peóns. 60

50 3 L Ter detido o veículo en intersección regulada
por semáforo, obstaculizando a circulación, e non sair
daquela pudiendo facé-lo 60

51 01 L Non respeitar a prioridade de paso nunha ponte
sinalizada ao efeito, a outro veículo que circula
en sentido contrário, sendo imposíbel o cruce. 90

51 02 L Non respeitar a prioridade de paso nunha obra
de paso sinalizado ao efeito, a outro veículo
que circula en sentido contrário, sendo imposíbel
o cruce. 90
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51 03 L Non recuar nunha ponte para deixar paso a outro
veículo que circula en sentido contrário e que goza
de prioridade sinalizada ao efeito, sendo imposíbel
o cruce- 90

51 04 L Non recuar nun paso habilitado de obras,
para deixar paso a outro veículo que circula
en sentido contrário e que goza de prioridade
sinalizada, sendo imposíbel o cruce. 90

51 1 01 L Non respeitar a prioridade de paso de outro veículo
que entrou primeiro nun tramo estreito non sinalizado
ao efeito, sendo imposíbel o cruce. 60

51 1 02 L Non respeitar a orde de preferéncia entre os distintos
tipos de veículos cando un deles teña que dar marcha
atrás, en ausencia de sinalizazón.
(Deberá indicar-se os tipos de veículos implicados). 60

51 1 03 L Non respeitar a preferéncia de paso entre veículos
do mesmo tipo a favor do que tivese que dar marcha
atrás maior distáncia, en ausencia de sinalizazón. 60

51 1 04 L Non respeitar a preferéncia de paso entre veículos
do mesmo tipo cando a distáncia de retroceso
sexa idéntica, a favor do que teña maior anchura,
en ausencia de sinalizazón. 60

51 1 05 L Non respeitar a preferéncia de paso entre veículos
do mesmo tipo cando a anchura e distáncia
de retroceso sexan idénticas, a favor do que teña
maior lonxitude, en ausencia de sinalizazón. 60

51 1 06 L Non respeitar a preferéncia de paso entre veículos
do mesmo tipo cando a anchura, lonxitude e distáncia
de retroceso sexan idénticas, a favor do que teña
maior peso máximo autorizado, en ausencia
de sinalizazón. 60

51 2 05 L Circular con gado por sítio distinto do sinalado
ao efeito, nunha via onde se están efectuando obras
de reparación. 60

51 2 06 G Circular con un veículo a motor por sítio distinto
do sinalado ao efeito, nunha via onde se están
efectuando obras de reparación. 96

51 4 01 L Non colocarse detrás de outro veículo que se atopa
detido, esperando para pasar, ante unha obra
de reparación da via. 60

51 4 02 G Tentar pasar nunha obra de reparación da via
sen seguir ao veículo que ten diante. 96

51 5 01 L Non seguir as indicacións do persoal destinado
a regular o paso en tramos en obras. 60

52 1 01 L Non respeitar a prioridade de paso ao veículo
que circula en sentido ascendinte, nun tramo
de grande pendente e estreito, non sinalizado ao efeito. 90

52 1 02 G Non respeitar a prioridade de paso ao veículo
que circula en sentido contrário, nun tramo
de grande pendente e estreito, con sinalizazón
expresa ao efeito. 120

53 1A L Non respeitar a prioridade de paso dos peóns
nun paso debidamente sinalizado. 75

53 1B L Xirar co veículo para entrar en outra via sen conceder
a prioridade de paso aos peóns que a cruzan. 60

53 1C L Cruzar con un veículo o arcén sen conceder
a prioridade de paso aos peóns que circulan
por aquél ao non dispor de zona peatonal. 60

53 2 L Cruzar con un veículo unha zona peatonal sen deixar
pasar aos peóns que circulan por ela. 60

53 3A L Circular con un veículo sen ceder o paso aos peóns
que utilizan un transporte colectivo de viaxeiros,
nunha parada sinalizada como tal. 60

53 3B 01 L Circular con un veículo sen ceder o paso
a unha tropa en formación. 60

53 3B 02 L Circular con un veículo sen ceder o paso
a unha fila escolar. 60

53 3B 03 L Circular con un veículo sen ceder o paso
a unha cometiva organizada. 60

Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

54 A L Conducir un veículo e non respeitar a prioridade
de paso dos animais que circulan por unha cañada
debidamente sinalizada. 60

54 B L Xirar co veículo para entrar en outra via
sen conceder a prioridade de paso aos animais
que a cruzan. 60

54 C L Cruzar con un veículo o arcén sen conceder
a prioridade de paso aos animais que circulan
por aquél ao non dispor de cañada. 60

55 A 01 L Conducir un veículo e non respeitar a prioridade
de paso das bicicletas que circulan por un carril- bici. 60

55 A 02 L Conducir un veículo e non respeitar a prioridade
de paso das bicicletas que circulan por un paso
para ciclistas 60

55 A 03 L Conducir un veículo e non respeitar a prioridade
de paso das bicicletas que circulan por un arcén
autorizado para uso exclusivo de bicicletas 60

55 B L Xirar co veículo para entrar en outra via sen conceder
a prioridade de paso aos ciclistas que se atopen
nas suas proximidades 60

56 1 01 L Facer uso da prioridade de paso o condutor
dun veículo de urxéncia sen se achar en servizo
de tal carácter. 60

56 1 02 L Conducir un veículo prioritario pendo en perigo
aos peóns. 60

56 1 03 L Conducir un veículo prioritario pendo en perigo
aos condutores de outros veículos. 60

56 1 04 L Non respeitar o condutor dun veículo prioritario
as ordes e sinais dos Axentes da circulación. 60

56 1 05 L Conducir un veículo prioritario utilizando
sinais acústicas especiais de maneira innecesaria,
abondando o uso do sinal luminoso. 60

56 1 06 L Non facilitar o paso a un veículo prioritario
que circula en servizo de urxéncia, despois
de perceber os sinais que anuncian a sua proximidade. 30

56 2 L Non facilitar o paso a un veículo non prioritario
en servizo de urxéncias. 30

56 3 G Non xustificar o condutor dun veículo non prioritario
en servizo de urxéncia as circunstancias
espécialmente graves existintes. 96

57 01 G Incorporar-se á circulación, estando parado
ou estacionado, sen ceder o paso a outro veículo,
obrigando ao seu condutor a manobrar . 96

57 02 G Incorporar-se á circulación, procedinte dunha via
de acceso ou zona colindante á via, sen ceder
o paso a outro veículo, obrigando ao seu condutor
a manobrar . 96

57 03 L Incorporar-se á circulación sen sinalizar a manobra. 30

57 04 G Incorporar-se a unha via de uso público,
por un camiño privado, sen ceder o paso a outro
veículo que circula por aquélla, obrigando
ao seu condutor a manobrar . 96

57 05 G Incorporar-se á calzada procedinte dun carril
de aceleración, sen ceder o paso a outro veículo,
obrigando ao seu condutor a manobrar . 96

58 01 L Non facilitar a incorporación á circulación de outro
veículo. 30

58 02 L Non facilitar a incorporación á circulación
dun veículo de transporte colectivo de viaxeiros
desde unha parada sinalizada. 30

59 1 01 L Xirar co veículo sen o advertir con suficiente
antelación aos condutores dos veículos que circulan
detrás do seu. 60

59 1 02 G Xirar co veículo á esquerda con perigo
para os que se achegan en sentido contrário,
obrigando-lles a manobrar . 150

59 1 03 G Realizar un troco de enderezo á esquerda
sen visibilidade suficiente. (Deberán indicar-se as
causas da insuficiente visibilidade). 150



62 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 83 — Lunes 3 mayo 2004

Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

59 2 01 G Desplazarse lateralmente para mudar de carril
sen respeitar a prioridade do que circula
polo carril que pretende ocupar. 105

60 1 01 L Xirar á direita con un veículo sen se cinguir
todo o posíbel ao borde direito da calzada. 60

60 1 02 L Xirar á esquerda con un veículo, en calzada
de sentido único, sen se cinguir todo o posíbel
ao borde izquierdo da mesma. 60

60 1 03 L Xirar á esquerda con un veículo, en calzada de duplo
sentido de circulación, sen se cinguir todo o posíbel
ao eixo longitudinal de separación entre sentidos. 60

60 1 04 L Xirar á esquerda situando o veículo de forma
que invade a zona destinada ao sentido contrário. 60

60 1 05 L Xirar á esquerda con un veículo, en calzada
de dupla sentida de circulación e tres carris
separados por liñas longitudinais, non colocándose
no carril central para iso. 60

60 1 06 L Realizar un troco de enderezo sen colocar o veículo
no lugar adecuado coa necesário antelación. 60

60 1 07 L Non realizar a manobra de troco de enderezo
no menor espazo e tempo posíbel. 60

60 1 08 G Xirar con un veículo á esquerda sen deixar
á esquerda o centro da intersección. 96

60 2 G Non adoptar o condutor as precaucións necesárias
para evitar todo perigo ao realizar un troco
de enderezo. (Deberán indicar-se as dimensions
do veículo e as circunstancias existintes). 96

60 3 01 L Xirar á esquerda con un ciclo sen que exista
na calzada un carril espécialmente acondicionado
para iso, non situando-se á direita fora da calzada
pudiendo facé-lo . 60

60 3 02 L Xirar á esquerda con un ciclomotor sen que exista
na calzada un carril espécialmente acondicionado
para iso, non situando-se á direita fora da calzada
pudiendo facé-lo . 60

61 01 L Efectuar o troco de sentido de marcha en lugar
inadecuado. (Deberán indicar-se as circunstancias
concurrentes). 60

61 02 L Efectuar o troco de sentido de marcha sen advertir
o seu propósito coa antelación suficiente. 60

61 03 G Efectuar o troco de sentido de marcha con perigo
para outros usuários da via. (Deberá indicar-se
en o que consiste o perigo). Efectuar o troco
de sentido de marcha obstaculizando a outros
usuários da via.(Deberá indicar-se en o que consistiu
a obstaculización ). 150

61 04 G Permanecer na calzada para efectuar o troco
de sentido, impedindo continuar a marcha
dos veículos que circulan detrás do seu, pudiendo
sair daquel polo seu lado direito. 96

61 05 G Efectuar un troco de sentido de marcha en situación
que impede comprobar as circunstancias
nas que debe realizar-se . (Deberá indicar-se a causa
da limitación de visibilidade). 96

62 01 G Efectuar un troco de sentido de marcha en tramo
de via onde está proibido o adiantamento, careciendo
de visibilidade. 105

62 02 G Efectuar un troco de sentido de marcha de tramo
en via onde está proibido o adiantamento,
con visibilidade. 150

62 03 G Circular cara atrás pudiendo evitá-lo con outra
manobra. 96

63 1 01 L Circular en sentido contrário ao estipulado facendo-o
marcha atrás en un tramo longo da via. 60

63 1 02 G Circular cara atrás durante un percorrido superior
a quince metros para efectuar a manobra
da que é complementaria 150

63 2 01 L Circular cara atrás invadindo un cruce de vias
para efectuar a manobra da que é complementaria. 60

63 3 01 L Non efectuar lentemente a manobra de marcha atrás. 60
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63 3 02 L Efectuar a manobra de marcha atrás sen o advertir
cos sinais preceptivos. 60

63 4 01 L Non efectuar a manobra de marcha atrás
coa máxima precaución. (Deberá indicar-se
en o que consistiu a falta de precaución. 60

63 4 02 L Non desistir da manobra e/ou deter o veículo
ao ouvir avisos indicadores ou apercibirse
da proximidade de outro veículo, persoa ou animal 60

64 1 G Adiantar en estrada a un veículo polo direito
sen que o seu condutor estexa a indicar claramente
o seu propósito de desplazamento lateralmente
á esquerda. 96

64 2 01 G Adiantar en estrada a un veículo pola direita sen
que exista espazo suficiente para o facer
con seguranza. 96

64 2 02 G Adiantar pola esquerda a un veículo cuxo condutor
está a indicar claramente o seu propósito
de desplazarse lateralmente á esquerda. 96

64 3 L Adiantar en povoado pola direita, en calzada
de vários carris de circulación no mesmo sentido,
con perigo para outros usuários.
(Deberá indicar-se en o que consistiu o perigo). 60

65 1 01 L Efectuar un adiantamento, que requere
un desplazamento lateral, sen o advertir
coa suficiente antelación. 60

65 1 02 G Efectuar un adiantamento sen que exista espazo
libre suficiente no carril que utiliza para a manobra,
con perigo para quen circulan en sentido contrário,
obrigando-lles a manobrar . 150

65 1 03 G Efectuar un adiantamento sen que exista espazo
libre suficiente no carril que utiliza para a manobra
entorpeciendo a quen circulan en sentido contrário. 96

65 2 G Adiantar a un veículo que se há desplazado
lateralmente para adiantar a outro, invadindo ambos
para iso a parte da calzada reservada á circulación
en sentido contrário. 105

65 3 01 G Adiantar cando outro condutor que lle segue iniciou
a manobra de adiantar ao seu veículo. 105

65 3 02 G Adiantar sen dispor de espazo suficiente
para se reintegrar á sua man ao acabar
o adiantamento, obrigando ao adiantado a manobrar . 105

65 6 G Efectuar o adiantamento en ziguezague 96

66 1 01 L Adiantar sen levar durante a ejecución da manobra
unha velocidade notóriamente superior á-,do veículo
adiantado. (Deberá indicar-se o tempo
ou o percorrido efectuado). 60

66 1 02 G Adiantar a outro veículo sen deixar entre ambos
unha separación lateral suficiente para o realizar
con seguranza. (Deberá indicar-se a separación
aproximada). 96

66 2 01 G Non voltar á sua man, unha vez iniciada
o adiantamento, ante circunstancias que poden
dificultar a sua finalización con seguranza.
(Deberán indicar-se as circunstancias que impedian
finalizar o adiantamento). 150

66 2 02 L Desistir do adiantamento e voltar á sua man
sen o advertir aos que lle seguen cos sinais
preceptivos. 60

66 3 01 G Adiantar sen se reintegrar ao seu carril o antes
posíbel e de modo gradual, obrigando ao adiantado
a manobrar . 105

66 3 02 L Adiantar reintegrando-se ao seu carril sen o advertir
mediante os sinais preceptivos. 60

66 4 L Adiantar a un veículo de duas rodas ou conxunto
deles sen ocupar parte ou a totalidade do carril
contrário, existindo as condicións precisas
para realizar o adiantamento 75

67 1 01 L Non cinguir-se ao borde direito da calzada
ao ser advertido polo condutor que lle segue
do propósito de adiantar ao seu veículo. 60
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67 1 02 L Non indicar mediante o sinal reglamentaria
ao veículo que quere adiantar-lle a posibilidade
de o realizar con seguranza, cando non sexa
posíbel cinguir-se por completo ao borde direito. 60

67 2 01 G Aumentar a velocidade cando vai ser adiantado. 150

67 2 02 G Efectuar manobras que impidan ou dificulten
o adiantamento, cando vai ser adiantado.
(Deberán indicar-se as manobras efectuadas). 150

67 2 03 G Non diminuir a velocidade cando vai ser adiantado,
unha vez iniciado o adiantamento, ao producir-se
unha situación de perigo. 96

67 2 04 G Non facilitar a volta á sua man ao condutor
que adianta e que dá mostras inequívocas de desistir
da manobra 96

67 3 G Non adaptarse ao arcén nen minorar a marcha,
sendo posíbel, o condutor dun veículo obrigado
a iso, para facilitar o adiantamento sen perigo
aos veículos que lle seguen 96

68 1 01 MG Adiantar en curva de visibilidade reducida invadindo
a zona reservada ao sentido contrário. 306

68 1 02 MG Adiantar en troco de rasante de visibilidade reducida
invadindo a zona reservada ao sentido contrário. 306

68 1 03 MG Adiantar nun lugar en que a visibilidade disponíbel
non é suficiente, invadindo a zona reservada
ao sentido contrário. (Deberá indicar-se a causa
da insuficiente visibilidade). 306

68 1 04 MG Adiantar en circunstancias en que a visibilidade
disponíbel non é suficiente, invadindo a zona
reservada ao sentido contrário. (Deberán indicar-se
as circunstancias existintes) 306

68 1 05 MG Adiantar detrás dun veículo que realiza a mesma
manobra e que impede, polas suas dimensions,
a visibilidade da parte dianteira da via. (Deberá
indicar-se o tipo do veículo que circula diante). 306

68 2 01 L Adiantar, sen prévia adverténcia, nun paso para
peóns sinalizado como tal a un veículo de mais
de duas rodas. 60

68 2 02 L Adiantar nun paso para peóns sinalizado
como tal a un veículo de mais de duas rodas. 75

68 2 03 L Adiantar nun paso de peóns sinalizado como tal,
sen o facer a unha velocidade que permita deter-se
a tempo ante o perigo de atropelo. 75

68 3 L Adiantar en intersección. (Deberá denunciar-se cando
non concurran as excepcións que o permiten). 75

69 01 L Rebasar a un veículo imobilizado por necesidades
do tráfico, ocupando o carril izquierdo da calzada,
en tramo en que está proibido adiantar. 75

69 02 G Rebasar a un veículo imobilizado por causas alleas
ao tráfico, ocupando o carril izquierdo da calzada,
en tramo en que está proibido adiantar, ocasionando
perigo. (Deberá indicar-se en o que consistiu
o perigo).
Rebasar un obstáculo ocupando o carril izquierdo
da calzada, ocasionando perigo a outros usuários
da via. (Deberá indicar-se en o que consistiu o perigo) 105

72 1 01 L Parar un veículo, sen o situar paralelamente ao borde
da calzada. 30

72 1 02 L Estacionar un veículo sen o situar paralelamente
ao borde da calzada. 36

72 2 01 L Parar un veículo de forma que non permite a mellor
utilizazón do restante espazo disponíbel. 36

72 2 02 L Estacionar un veículo de forma que non permite
a mellor utilizazón do restante espazo disponíbel. 36

72 3 L Abandonar o posto de condutor do veículo sen tomar
as medidas reglamentarias que eviten que se poña
en movimento. 60

72 3D 01 L Non utilizar calzos estando obrigado a iso. 60

72 3D 02 L Utilizar calzos inadecuados. 30

Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

72 3D 03 L Non retirar da via os calzos utilizados ao reanudar
a marcha. 30

74 01 L Parar un veículo separado do borde direito da calzada
en via urbana de duplo sentido. 30

74 02 L Parar un veículo separado do borde direito do arcén
en via urbana de duplo sentido. 36

74 03 L Parar un veículo no borde izquierdo da calzada
en relazón coa sentida da sua marcha en via urbana
de duplo sentido. 30

74 04 L Baixar os pasaxeiros do veículo polo lado contrário
da aceira 24 30

74 05 L Baixar o condutor do veículo criando perigo 36

75 L Parar nunha rua urbanizada sen aceiras, sen deixar
unha distáncia mínima dun metro desde a fachada
mais próxima 30

76 L Parar un táxi en servizo fose das paradas autorizadas
ao efeito 36

77 L Deixar ou tomar un autobús viaxeiros fora
as paradas autorizadas 36

78 L Recoller ou deixar alumnos un autobús escolar
fose das paradas autorizadas 36

79 A L Parar en lugar proibido por sinais verticais
ou horizontais 60

79 B 01 L Parar o veículo obstaculizando gravemente
a circulación. (Deberá indicar-se o grave obstáculo
criado).(ver Art. 71.2) 75

79 B 02 G Parar o veículo constituindo un risco para os demáis
usuários. (Deberá indicar-se o risco criado).
(ver Art. 71.2) 105

79 C L Parar en duplo fila en condicións de tráfico intenso
e non existindo espazo libre nunha distáncia
de 40 metros 90

79 D L Parar sobre refúxios, isletas, medianas, zonas
de protección e demáis elementos canalizadores
do tráfico 60

79 E L Parar obstaculizando a utilizazón normal
do paso de entrada ou saída de persoas
e/ou animais 36

79 F 01 L Parar en zona sinalizada para uso exclusivo
de diminuídos físicos 36

79 F 02 L Parar sobre as aceiras, paseos e demáis zonas
destinadas ao paso de peóns 36

79 G L A menos de 5 metros dunha esquina, criando
un obstáculo ou causando perigo para a circulación. 36

79 H L nas pontes, pasos a nível, túneis e embaixo
dos pasos elevados, salvo sinalizazón en contrário. 36

79 I L nos lugares onde a deteción impida a visión
de sinais de tráfico aos /as condutores /as
a que estas vaian dirixidas. 36

79 J L na proximidade de curvas ou trocos de rasantes
cando a visibilidade sexa insuficiente para que os
demáis veículos os podan rebasar sen perigo
ao que estexa detido. 36

79 K L nas paradas debidamente sinalizadas para veículos
de servizo público, organismos oficiais e servizos
de urxéncia. 36

79 L L nos carris reservados á circulación ou ao servizo
de determinados /as usuários /as como autobuses
de transporte público de pasaxeiros ou táxis 36

79 M L nos rebaixes da aceira para o paso de persoas
de movilidade reducida. 36

79 N L nos pasos ou carris reservados para o uso
de ciclistas. 36

79 O L Nas vias publicas declaradas de atención preferente
por resolucuón municipal, salvo que las paradas
se poidan realizar en chaflans 36



64 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 83 — Lunes 3 mayo 2004

Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

79 P L Cando obstaculice abcesos e saidas de emsexencia
debidamente señalizadas pertencentes a colexios
edificios, locais, ou recintos destinados
a espetaculos o actos publicos nas horas
de celebración dos mesmos. 36

79 Q L En medio da calzada ainda no suposto caso
de que a mesma o permita, salvo que este
expresamente autorizado 60

79 R L Cando se impida a outros veículos un xiro autorizado 36

81 01 G Estacionar o veículo obstaculizando gravemente
a circulación. (Deberá indicar-se o grave obstáculo
criado).(ver Art. 71.2) 120

81 02 G Estacionar o veículo constituindo un risco
para os demáis usuários.
(Deberá indicar-se o risco criado). (ver Art. 71.2) 150

82 1 L Estacionar un veículo en bateria, non estando
sinalizado dito estacionamento como tal 60

82 2 L Estacionar un veículo fose do perímetro marcado
no pavimento 60

82 3 L Estacionar un veículo no borde izquierdo da calzada
en relazón coa sentida da sua marcha en via urbana
de duplo sentido. 36

82 5 L Estacionar un veículo separado mas de 20 cm.
do bordiña da aceira 36

82 6 L Estacionar o veículo deixando unha distáncia
inferior a 30 cm. respecto dos veículos estacionados
por diante ou por detrás. 36

83 1 L Estacionar un autobús fose dos lugares reservado
a tal fin 60

83 2 L Estacionar un veículo destinado ao transporte
de mercancias ou de viaxeiros despois da hora
máxima fixada pola Autoridade Municipal
(deberá indicar-se dita hora) 60

83 3 L Estacionar un veículo con M.M.A. superior
a 3500 Kg fose dos lugares autorizados
pola Autoridade municipal a tal fin 60

85 A L nos lugares onde o proíban os sinais
correspondientes. 60

85 B 01 L Estacionar a menos de 5 metros dunha esquina,
non criando perigo nen obstaculizando gravemente
a circulación 60

85 B 02 L Estacionar nas pontes, pasos a nível, túneis
e embaixo dos pasos elevados, non existindo
sinalizazón en contrário 60

85 B 03 L Estacionar na proximidade de curvas ou trocos
de rasantes cando a visibilidade sexa insuficiente
para que os demáis veículos os podan rebasar 
sen perigo ao que estexa detido. 60

85 B 04 L Estacionar nas vias públicas declaradas de atenzón
preferinte por Resolución Municipal, salvo
que a parada se poda realizar nos chaflans. 60

85 C L Estacionar en duplo fila, sen obstaculizar gravemente
a circulación 60

85 F L Estacionar obstaculizando os accesos e saídas
de emerxéncia debidamente sinalizadas pertencintes
a coléxios, edifícios, locais ou recintos destinados
a espectáculos ou actos públicos, nas horas
de celebración dos mesmos.(indicar que accesos
se obstaculizaba) 60

85 H L Estacionar obstaculizando a utilizazón normal
do paso a inmuebeis a persoas. 60

85 J L En condicións que dificulten a saída de outros
veículos estacionados . 60

85 L L Estacionar nos carris reservados á circulación
de determinadas categorias de veículos.
(indicar para que veículos está reservado) 60

85 O L Estacionar nos lugares habilitados pola Autoridade
Municipal como de estacionamento con limitación
horária, sen colocar o distintivo que o autoriza. 60
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85 P L nos lugares habilitados pola Autoridade Municipal
como de estacionamento con limitación horária,
cando colocando o distintivo que o autoriza
se manteña estacionado o veículo en exceso sobre
o tempo máximo permitido pola Ordenanza
reguladora desta clase de estacionamentos. 75

85 Q L Diante dos lugares reservados para contedores
do Servizo Municipal de Limpeza. 36

85 T L Estacionar un remolque separado do veículo motor. 36

85 U L Estacionar nas ruas urbanizadas sen aceiras. 36

87 L Realizar operacións de carga e descarrega fora
das zonas sinalizadas asa efeito, existindo ditas zonas
a menos de 50 metros 36

89 A L Realizar operacións de carga ou descarrega fora
do interior dos locais comerciais ou industriais,
reunindo éstos as condicións adecuadas para facé-lo
dentro 36

89 B L Realizar operacións de carga e descarrega fora
do horário autorizado 36

89 C L Realizar operacións de carga e descarrega fora
das zonas autorizadas, non tendo a autorización
correspondiente 36

91 A L Realizar un veículo de M.M.A superior a 12, 5
toneladas operacións de carga e descarrega fora
de trocadores de mercancias ou de lugar destinado
polo Concello para as mesmas 36

91 B L Realizar un veículo de M.M.A superior a 12, 5
toneladas operacións de carga e descarrega fora
do interior dos locais comerciais e industriais,
reunindo éstos as condicións adecuadas para
efectuarlas no seu interior 36

91 C L Realizar un veículo de M.M.A superior a 12, 5
toneladas operacións de carga e descarrega
sen a autorización especial necesitando da mesma 36

92 L Realizar na via operacións de carga e descarrega,
depositando a mercancia na calzada, arcén ou zona
peatonal. (Deberá indicar-se onde se depositou). 36

93 01 L Realizar na via operacións de carga e descarrega
producindo ruídos ou molestias innecesarias. 36

93 02 L Non deixar limpa a via pública despois de efectuar
operacións de carga e descarrega 36

94 01 L Realizar na via operacións de carga e descarrega
sen o facer polo lado do veículo mais próximo
ao borde da calzada. 36

94 02 L Realizar na via operacións de carga e descarrega
sen os meios suficientes para as facer con rapidez. 36

94 03 L Realizar na via operacións de carga e descarrega
existindo perigo para peóns ou veículos, sen sinalizar
as operacións debidamente 60

96 L Efectuar operacións de carga e descarrega
por un tempo superior a 30 minutos, sen autorización
ou causa debidamente xustificado 36

97 L Efectuar operacións de carga e descarrega sen colocar
en lugar visíbel o horário de comezo das operacións 30

99 01 G Realizar obras ou instalacións na via sen autorización 120

99 02 G Realizar con un veículo operacións de carga
e descarrega para obras en construcción, fose
dos lugares autorizados ao efeito. 150

100 1 01 L Circular sen levar aceso o alumbrado de posición
entre a posta e a saída do sol. 60

100 1 02 L Circular sen levar aceso o alumbrado de posición
en túnel ou en tramo de via afectado polo sinal 
de túnel, suficientemente iluminados. 60

100 1 03 G Circular sen levar aceso o alumbrado de posición
en túnel ou en tramo de via afectado polo sinal
de túnel, insuficientemente iluminados. 96

100 1 04 L Circular sen alumbrado de posición en situación
de insuficiente visibilidade. (Deberán indicar-se
as causas que afectan á visibilidade). 60
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100 1 05 L Circular, entre a posta e a saída do sol, sen levar
aceso o alumbrado de gálibo un veículo cuxa anchura
excede de 2,10 metros 60

100 1 06 L Circular, en túnel ou en tramo de via afectado
polo sinal de túnel, Sen levar aceso o alumbrado
de gálibo un veículo cuxa anchura excede
de 2,10 metros. 60

100 1 07 L Circular sen alumbrado de gálibo en situación
de insuficiente visibilidade un veículo cuxa anchura
excede de 2,10 metros. (Deberán indicar-se as 
causas que afectaron á visibilidade). 60

100 1 08 L Circular con un veículo de motor por via urbana
suficientemente iluminada sen levar aceso
o alumbrado de curto alcance ou de cruce entre
a posta e a saída do sol. 60

100 1 09 L Circular con un veículo de motor por via interurbana
suficientemente iluminada sen levar aceso
o alumbrado de curta alcance ou cruce entre a posta
e a saída do Sol. 60

100 1 10 L Circular con un veículo de motor en túnel
ou en tramo de via afectado polo sinal de túnel,
suficientemente iluminado, sen levar aceso
o alumbrado de curto alcance ou cruce. 60

100 1 11 L Circular con un veículo de motor en povoado por via
suficientemente iluminada sen levar aceso
o alumbrado de curto alcance ou de cruce, entre
a posta e a saída do sol. 60

100 1 12 L Circular por via interurbana insuficientemente
iluminada entre a posta e a saída do sol, sen levar
aceso o alumbrado de cruce, ao non dispor
de alumbrado de estrada. 60

100 1 13 L Circular por túnel e demáis tramos de vias afectados
polo sinal de túnel insuficientemente iluminados
sen levar aceso o alumbrado de cruce, ao non dispor
de alumbrado de estrada. 60

100 1 14 L Circular con un veículo de motor por unha via
interurbana insuficientemente iluminada e a menos
de 40 Km/h., entre a posta e a saída do sol, sen levar
aceso nen o alumbrado de cruce nen o de estrada. 60

100 1 15 L Circular por un túnel ou tramo de via afectado
polo sinal de túnel, insuficientemente iluminado,
e a menos de 40 Km./h., sen levar aceso nen
o alumbrado de cruce nen o de estrada. 60

100 1 16 L Circular con un veículo de motor por unha via
interurbana insuficientemente iluminada, entre
a posta e a saída do sol, levando aceso o alumbrado
de cruce de modo que pode producir cegamento. 60

100 1 17 L Circular con un veículo de motor por un túnel
ou tramo de via afectado polo sinal de túnel,
insuficientemente iluminados, levando aceso
o alumbrado de cruce de modo que pode producir
cegamento. 60

100 2 01 G Non ter acendidas as luces de posición estando
imobilizado o veículo na calzada dunha via
interurbana insuficientemente iluminada, entre
a posta e a saída do sol, 150

100 2 02 G Non ter acendidas as luces de posición estando
imobilizado o veículo na calzada dunha via

interurbana suficientemente iluminada, entre a posta
e a saída do sol. 105

100 2 03 G Non ter acendidas as luces de posición estando
imobilizado o veículo no arcén dunha via
insuficientemente iluminada, entre a posta e a saída
do sol. 105

100 2 04 L Non ter acendidas as luces de posición estando
imobilizado o veículo no arcén dunha
via interurbana suficientemente iluminada, entre
a posta e a saída do sol. 60

100 2 05 G Non ter acendidas as luces de posición estando
imobilizado o veículo na calzada dunha
via interurbana en condicións que diminuen
sensíbelmente a visibilidade. (Deberán indicar-se
as condicións existintes). 150
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100 2 06 G Non ter acendidas as luces de posición estando
o veículo imobilizado no arcén dunha via interurbana
en condicións que diminuen sensíbelmente
a visibilidade. (Deberán indicar-se as condicións
existintes). 105

100 2 07 L Parar o veículo na calzada dunha travesia
insuficientemente iluminada sen ter acendidas
as luces de posición, entre a posta e a saída do sol. 60

100 2 08 L Parar o veículo no arcén dunha travesia
insuficientemente iluminada sen ter acendidas
as luces de posición, entre a posta e a saída do sol. 48

100 2 09 L Estacionar o veículo na calzada dunha travesia
insuficientemente iluminada sen ter acendidas
as luces de posición, entre a posta e a saída do sol. 75

100 2 10 L Estacionar no arcén dunha travesia insuficientemente
iluminada sen ter acendidas as luces de posición,
entre a posta e a saída do sol. 60

100 3 01 G Non substituir o alumbrado de estrada polo de cruce,
producindo cegamento aos condutores dos veículos
que circulan en sentido contrário. 105

100 3 02 L Non substituir o alumbrado de estrada polo de cruce,
producindo cegamento a outros usuários da via. 48

100 3 03 L Non substituir o alumbrado de estrada polo de cruce,
producindo cegamento a usuários de outras vias
de comunicación. 48

100 3 04 L Restabelecer o alumbrado de estrada antes de rebasar
a posición do condutor do veículo co que se cruza. 60

100 3 05 L Non substituir o alumbrado de estrada polo de cruce
circulando detrás de outro veículo a menos
de 1 50 metros, producindo cegamento polo espello
retrovisor. 48

100 4A 01 L Circular durante o dia con unha motocicleta sen levar
aceso o alumbrado de curto alcance ou cruce. 36

100 4A 02 L Circular durante o dia con un ciclomotor sen levar
aceso o alumbrado de curto alcance ou cruce. 30

100 4B 01 L Circular con un ciclo pola noite, nun tramo de via
sinalizado co sinal de túnel, ou existindo condicións
meteorolóxicas ou ambientais que diminuen
sensíbelmente a visibilidade sen levar
os catadióptricos reglamentarios 36

100 4B 02 L Circular con un ciclo pola noite, nun tramo de via
sinalizado co sinal de túnel ou existindo condicións
meteorolóxicas ou ambientais que diminuen
sensíbelmente a visibilidade, sen levar luz
de posición dianteira 36

100 4B 03 L Circular con un ciclo pola noite, nun tramo de via
sinalizado co sinal de túnel ou existindo condicións
meteorolóxicas ou ambientais que diminuen
sensíbelmente a visibilidade, sen levar luz 
de posición traseira 36

100 4B 04 L Circular con unha bicicleta pola noite, nun tramo
de via sinalizado co sinal de túnel, ou existindo
condicións meteorolóxicas ou ambientais
que diminuen sensíbelmente a visibilidade sen levar
catadióptrico traseiro 36

100 4B 05 L Circular con unha bicicleta pola noite, nun tramo
de via sinalizado co sinal de túnel ou existindo
condicións meteorolóxicas ou ambientais
que diminuen sensíbelmente a visibilidade, sen levar
luz de posición dianteira 36

100 4B 06 L Circular con unha bicicleta pola noite, nun tramo
de via sinalizado co sinal de túnel ou existindo
condicións meteorolóxicas ou ambientais
que diminuen sensíbelmente a visibilidade, sen levar
luz de posición traseira 36

100 4C L Circular con unha bicicleta por via interurbana
sen levar prendas reflectantes sendo obligatorio
o uso do alumbrado 36

100 4D L Circular por un carril reversíbel ou en sentido
contrário ao normalmente utilizado na calzada
en onde se atope situado sen levar aceso o alumbrado 60
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101 1 L Non utilizar a luz dianteira de névoa nen a de curto
ou longo alcance existindo condicións que diminuen
sensíbelmente a visibilidade. (Deberán indicar-se
as condicións existintes. 60

101 2 01 L Utilizar a luz dianteira de névoa sen existir causa
que o xustifique. 60

101 2 02 L Levar acendida a luz posterior de névoa sen existir 
condicións meteorolóxicas ou ambientais
espécialmente desfavorabeis. 60

102 1 01 L Non manter a adverténcia luminosa até finalizar
a manobra. 36

102 1 02 L Manter a adverténcia luminosa despois de finalizar
a manobra. 36

102 1 03 L Non advertir co sinal óptico correspondiente
a realización dunha manobra que implique
desplazamento lateral. 45

102 1 04 L Manter a adverténcia óptica, nun desplazamento
lateral, unha vez finalizado éste. 36

102 1 05 L Non advertir a intención de frear o veículo
cos sinais reglamentarias, sendo iso posíbel. 36

102 1 05 L Imobilizar o veículo sen sinalizar a manobra. 36

102 1 06 L Non utilizar a luz de emerxéncia para sinalizar
a presenza dun veículo imobilizado en lugares
ou circunstancias que diminuen sensíbelmente
a visibilidade. (Deberán indicar-se as condicións
existintes ou do lugar utilizado). 45

102 2 L Advertir a realización dunha manobra con un sinal 
óptico distinto á reglamentaria. (Deberá indicar-se
o sinal utilizado). 36

102 3 01 L Usar os sinais acústicas sen motivo. 36

102 3 02 L Usar sinais acústicas de son estridente. 36

102 4 01 L Utilizar sinais acústicas especiais sen ter carácter
de veículo prioritario. 45

102 4 02 L Utilizar sinais luminosos especiais sen ter carácter
de veículo prioritario. 45

102 4 03 L Non advertir a presenza dun veículo destinado
a obras co sinal luminoso especial nen co alumbrado
determinado para tal veículo. 48

102 4 04 L Non advertir a presenza dun veículo destinado
a servizos coa seña luminosa especial
nen co alumbrado determinado para tal veículo. 48

102 4 05 L Non advertir a presenza dun tractor agrícola
co sinal luminoso especial nen co alumbrado
determinado para tal veículo. 48

102 4 06 L Non advertir a presenza dunha maquinaria agrícola
co sinal luminoso especial nen co alumbrado
determinado para tal veículo. 48

102 4 07 L Non advertir a presenza dun veículo especial co sinal
luminoso especial nen co alumbrado determinado
para tal veículo. 48

102 4 08 L Non advertir a presenza dun transporte especial
co sinal luminoso especial nen co alumbrado
determinado para tal veículo. 48

103 01 L Circular levando abridas as portas do veículo. 30

103 02 L Abrir as portas antes da completa imobilización
do veículo. 24

103 03 L Abrir as portas do veículo con perigo para
outros usuários. 45

103 04 L Apearse do veículo con perigo para outros usuários. 30

103 05 L Manipular as portas dun veículo de transporte
colectivo de viaxeiros sen estar autorizado para iso. 18

104 01 L Permanecer detido nun túnel mais de dous minutos
e non interromper o funcionamento do motor. 45

104 02 L Permanecer detido en lugar pechado mais de dous
minutos e non interromper o funcionamento do motor. 36

104 03 L Non parar o motor do veículo durante a carga
de combustíbel. 36

Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

104 04 L Facilitar combustíbel para carregar o depósito
dun veículo cuxo motor non está parado. 36

105 2A 01 L Non utilizar o condutor do veículo o cinto
de seguranza. 60

105 2A 02 L Non utilizar o pasaxeiro do asento dianteiro o cinto
de seguranza. 60

105 2A 03 L Non utilizar o pasaxeiro dun asento traseiro
dun turismo o cinto de seguranza 30

105 5 01 L Non utilizar o casco de protección o condutor. 60

105 5 02 L Non utilizar o casco de protección o pasaxeiro
dunha motocicleta. 60

105 5 03 L Utilizar o condutor un casco de protección
non homologado nen certificado. 30

105 5 04 L Utilizar o pasaxeiro un casco de protección
non homologado nen certificado. 30

107 1 01 L As infraccións ás normas deste preceito
se calificarán de conformidade co disposto
en a lexislación de transporte 18

107 1 02 L Transitar polo arcén existindo zona peatonal
praticabel. 18

107 1 03 L Transitar pola calzada existindo arcén. 18

107 2 01 L Transitar pola calzada existindo zona peatonal
praticabel. 18

107 2 02 L Transitar pola direita da calzada nunha estrada
que non dispón de espazo reservado para peóns. 18

107 2 03 L Transitar pola direita da calzada nunha travesia
que non dispón de espazo reservado para peóns. 18

107 2 04 L Transitar pola esquerda un grupo de peóns. 18

107 2 05 L Transitar pola calzada sen aproximarse canto sexa
posíbel ao borde exterior, entorpeciendo a circulación. 18

107 2 06 L Transitar polo arcén sen aproximarse canto
sexa posíbel ao borde exterior, entorpeciendo
a circulación. 18

107 2 07 L Transitar fora de povoado, entre a posta e a saída
do sol, sen ir provisto de elementos luminosos
nen retrorreflectantes.
(Deberán indicar-se as condicións existintes). 18

107 2 08 L Transitar fora de povoado en condicións
de insuficiente visibilidade, sen ir provisto
de elementos luminosos nen retrorreflectantes.
(Deberán indicar-se as condicións existintes). 45

107 2 09 L Transitar un grupo de peóns fose de povoado,
entre a posta e a saída do sol, sen levar as luces
necesárias para precisar a sua situación e dimensions 45

107 2 10 L Transitar un grupo de peóns fose de povoado,
en condicións de insuficiente visibilidade, sen levar
as luces necesárias para precisar a sua situación
e dimensions.
(Deberán indicar-se as condicións existintes). 18

107 3 01 L Transitar pola esquerda da calzada levando a man
un ciclo, ciclomotor de duas rodas, carro 
de man ou aparellos similares. (Deberá indicar-se
que veículo ou aparello se arrastraba). 18

107 3 02 L Atravesar a calzada sen o facer de forma
perpendicular ao eixo da mesma. 18

107 3 03 L Atravesar a calzada demorándose sen necesidade. 18

107 3 04 L Atravesar a calzada detendo-se sen necesidade. 18

107 3 05 L Atravesar a calzada entorpeciendo o paso dos demáis. 18

107 3 06 L Atravesar unha praza ou glorieta sen arodear . 18

107 3 07 L Permanecer un peón detido na calzada existindo
refúxio, zona peatonal ou espazo adecuado
ao respecto. (Deberá indicar-se o tipo de zona
peatonal existinte). 18

107 3 08 L Permanecer un peón detido no arcén existindo
refúxio, zona peatonal ou espazo adecuado
ao respecto. (Deberá indicar-se o tipo de zona
peatonal existinte). 18
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107 3 09 L Non despexar un peón a calzada ao apercibirse
dos sinais ópticos e acústicas dos veículos prioritarios. 18

107 4 01 L Estorvar aos condutores de veículos nunha
rua residencial. 18

107 4 02 L Atravesar a calzada fose do paso de peóns existinte. 18

107 4 03 L Atravesar a calzada cando as luces do semáforo
permiten a circulación de veículos. 18

107 5 01 L Atravesar a calzada sen obedecer os sinais do Axente. 18

107 5 02 L Non atravesar a calzada polas esquinas, non existindo
paso de peóns 30

107 6 01 L Atravesar a calzada polas esquinas, non existindo
paso de peóns, sen cerciorarse de que poden facé-lo
sen risco nen entorpecimento indebido 45

107 6 02 L Transitar pola calzada sobre un monopatín, patin
ou aparello similar. (Deberán indicar-se o aparello
utilizado). 45

107 6 03 L Circular por rua residencial sobre monopatín, patin
ou aparello similar a velocidade superior ao paso
das persoas. (Deberá indicar-se o aparello utilizado). 45

107 6 04 L Circular sobre un monopatín, patin ou aparello
similar sendo arrastrado por outro veículo.
(Deberá indicar-se o aparello utilizado). 45

107 7 L Circular co veículo por zona peatonal. 45

108 1 01 L Circular con un animal de tiro, carrega ou cadeira
no caso urbano. (Deberá indicar-se o animal
de que se trate) 30

108 1 02 L Circular con cabezas de gado isolados, en manada
ou rebaño no caso urbano. (Deberá indicar-se
de o que animais se trataba). 18

108 2 L Circular con un veículo de tracción animal
no caso urbano 18

109 01 L Deter o veículo criando un novo perigo, estando
implicado nun acidente de circulación. 60

109 02 L Non facilitar a identidade á Autoridade
ou os seus Axentes, estando implicado nun acidente
de circulación. 60

109 03 L Non colaborar coa Autoridade ou os seus Axentes,
estando implicado nun acidente de circulación. 60

109 04 L Non esforzar-se en restabelecer a seguranza
da circulación, estando implicado nun acidente
de tráfico. (Deberán indicar-se as razóns
para tal consideración). 60

109 05 L Modificar o estado das cousas, que poden resultar
útis para determinar as responsabilidades, estando
implicado nun acidente de circulación.
(Deberá indicar-se a modificación realizada). 60

109 06 G Non emprestar ás vítimas o auxilio mais adecuado,
estando implicado nun accidente de circulación. 150

109 07 G Non pedir o auxilio sanitário para os feridos, estando
implicado nun acidente de circulación. 150

109 08 L Non avisar á autoridade competinte ou aos seus
Axentes, estando implicado nun acidente
de circulación con vítimas. 60

109 09 L Non permanecer no lugar onde se produciu
un acidente de circulación no que resultou unha
persoa ferida grave, até a chegada da Autoridade,
estando implicada no mesmo. 60

109 10 L Non voltar ao lugar onde se produciu un acidente
de circulación no que resultou unha persoa ferida
grave, até a chegada da Autoridade, estando 
implicada no mesmo. 60

109 11 L Estar implicado nun acidente de circulación 
con danos materiais e non comunicar a sua 
identidade aos perxudicados que se achasen ausentes. 60

109 12 L Negar-se a facilitar os dados do veículo solicitados 
polos afectados nun acidente de circulación, estando 
implicado no mesmo. 60

Art. Apart. Opc. Inf. FEITO DENUNCIADO €

109 13 G Non auxiliar nen solicitar o auxilio para as vítimas 
dun acidente de circulación, despois de advertir 
o mesmo. 150

109 15 L Non facilitar a sua identidade á Autoridade ou aos
seus Axentes cando resulta necesário, despois 
de advertir un acidente de circulación. 
(Deberá indicar-se a razón para o estimar necesário). 60

109 16 L Non emprestar a sua colaboración para evitar maiores 
perigos ou danos, ou para restabelecer a seguranza 
do tráfico, ao advertir un acidente de circulación. 
(Deberá indicar-se en o que consiste a falta 
de colaboración). 60

109 17 L Modificar o estado das cousas que podan resultar 
útis para determinar as responsabilidades 
dun acidente de circulación, despois de advertir 
o mesmo. (Deberá indicar-se a modificación realizada). 60

109 18 L Non avisar á Autoridade ou aos seus Axentes 
ao advertir un acidente de circulación con vítimas. 60

109 19 L Non permanecer no lugar onde se produciu 
un acidente de circulación no que resultou unha 
persoa ferida grave, até a chegada da Autoridade, 
ao advertir dito acidente. 60

109 20 L Non voltar ao lugar onde se produciu un acidente 
de circulación no que resultou unha persoa ferida 
grave, até a chegada da Autoridade, ao advertir 
dito acidente. 60

110 01 L Non sinalizar o veículo imobilizado na via. (Deberá 
indicar-se , no seu caso, a sinalizazón empregada). 45

110 02 L Non sinalizar a caída na via pública da carga 
do veículo. (Deberá indicar-se , no seu caso, 
a sinalizazón empregada). 45

110 03 L Non adoptar o condutor dun veículo imobilizado 
as medidas necesárias para que sexa retirado 
no menor tempo posíbel, obstaculizando 
a circulación. (Deberán indicar-se , no seu caso, 
os medidas adoptadas). 45

110 04 L Non adoptar o condutor dun veículo cuxa carrega 
caiu na calzada, as medidas necesárias para que sexa 
retirada no menor tempo posíbel, obstaculizando 
a circulación. (Deberán indicar-se, no seu caso, 
os medidas adoptadas). 45

110 05 L Non colocar os dispositivos de preseñalización 
de perigo ao ficar imobilizado un veículo na via. 45

110 06 L Non colocar os dispositivos de preseñalización 
de perigo, ao ter caído á via a carga do veículo. 45

110 07 L Non colocar os dispositivos de preseñalización 
de perigo á distáncia estabelecida. 
(Deberá indicar-se a distáncia á que se colocaron). 36

110 08 L Remolcar un veículo averiado por outro 
non destinado a ese fin 45

111 3 01 L Utilizar un veículo portador de carteleras 
sen a correspondiente Autorización Municipal 30

111 3 02 L Utilizar un veículo con publicidade estática 
sen a correspondiente Autorización Municipal 30

111 3 03 L Colocar publicidade estática nas aceiras 
e inmediacións da calzada sen a correspondiente 
Autorización Municipal 30

111 3 04 L Colocar publicidade estática en árbores, farolas, 
mobiliario urbano ou elementos afectos ao transiño, 
sen a correspondiente Autorización Municipal. 30

115 1A G Circular con un veículo sen levar troquelado, 
gravado ou inscriño o número de bastido 150

115 1B G Circular con un veículo sen levar unha placa 
do fabricante 150

115 1C G Circular con un veículo sen levar as marcas 
ou siglas que identifican ao tipo de motor 150

115 2 01 MG Efectuar trocos ou retoques no número de bastidor 306

115 2 02 MG Efectuar trocos ou retoques nas placas 306

115 2 03 MG Efectuar trocos ou retoques no número de motor 306
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115 2 04 MG Substituir total ou parcialmente o bastidor 
ou a estrutura autoportante, sen a correspondiente 
autorización 306

116 1 G Arrastrar un veículo mais dun remolque 
ou semirremolque sen estar autorizado para iso 150

116 2 G Remolcar a outro veículo, sen estar autorizado 150

116 3 01 G Remolcar con unha motocicleta a un remolque 
ou semirremolque 150

116 3 02 G Remolcar con un veículo de tres rodas a un remolque 
ou semirremolque 150

118 2 L Circular con un veículo sen levar os retrovisores 
reglamentarios 90

118 3 01 G Circular con un veículo no cual os elementos 
transparentes do habitáculo deforman de forma 
apreciabel os obxectos vistos ao seu través 150

118 3 02 G Circular con un veículo no cual os elementos 
transparentes do habitáculo producen confusión 
entre as cores da sinalizazón vial 150

118 4 01 L Circular con un veículo sen levar dispositivo 
limpiaparabrisas, estando obrigado a iso 90

118 4 02 L Circular con un veículo sen levar dispositivo 
lavaparabrisas, estando obrigado a iso 60

118 5 MG Circular con un veículo a motor sen estar provisto 
dun mecanismo adecuado que permita ao condutor 
manter o enderezo do veículo 306

118 6 L Circular con un veículo a motor careciendo 
de dispositivo de marcha atrás, estando obrigado 
a iso 90

118 7 L Circular con un veículo a motor sen estar provisto
dun aparello produtor de sinais acústicas, estando
obrigado a iso 90

118 11 L Circular con un veículo a motor sen estar provisto
dun indicador de velocidade, estando obrigado a iso 90

118 12 01 G Circular con un veículo a motor, sen levar instalado
tacógrafo, estando obrigado a iso 150

118 12 02 G Circular con un veículo a motor, sen levar instalado
limitador de velocidade, estando obrigado a iso 150

118 13 G Circular con un automóvil sen levar instalados
cintos de seguranza 150

118 14 L Circular con un automóvil sen levar instalado
un dispositivo de bloqueo para estacionamento,
estando obrigado a iso 90

118 16 L Circular con un veículo sen estar provisto
dun dispositivo de protección lateral, estando
obrigado a iso 90

118 17 L Circular con un veículo destinado ao transporte
de mercancias sen estar provisto dun dispositivo
antiencastramento dianteiro, estando obrigado a iso 90

119 1 G Circular con un veículo que apresentan adornos
ou outros obxectos con aristas saíntes que apresentan
perigo para os seus ocupantes ou para os demáis
usuários da via pública 150

119 2 L Circular con un veículo cuxos asentos non están
anclados de forma resistinte á estrutura do mesmo 90

119 3 L Circular con un veículo cuxas portas non teñen
pechaduras e órgaos de fixaxe que impidan a sua
apertura non desexada 60

119 5 G Circular con un veículo autorizado ao transporte
simultáneo de persoas e carrega, sen estar provisto
dunha protección adecuada á carga 150

119 6 01 G Circular con un veículo con rodas pneumáticas
cuxa superfície de rodadura non apresenta debuxo
nas ranuras principais ou éste non reúne
as condicións mínimas de utilizazón 150

119 6 02 L Circular con un veículo con sistema de rodadura
metálico, estriado ou saínte, sen colocar sobre 
o mesmo bandas elásticas de contacto exterior 
co pavimento 90
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119 7 G Circular con un veículo sen colocar cadeas ou outros 
dispositivos antideslizantes, ou utilizar pneumáticos 
especiais, estando obrigado a iso 150

119 8 L Circular con un veículo cuxa carrocería non está 
deseñada de forma que eviten salpicaduras das rodas, 
ou non conten con proteccións adecuadas ao efeito, 
estando obrigados a iso 90

119 9 L Circular con un veículo que non dispón 
de suspensión elástica que facilite a aderéncia 
e a estabilidade durante a marcha 90

119 10 01 MG Circular con un veículo sen dispor dun sistema 
de freado de servizo eficaz 306

119 10 02 MG Circular con un veículo sen dispor dun sistema 
de freado de socorro eficaz estando obrigado a iso 306

119 10 03 G Circular con un veículo sen dispor dun sistema 
de freado de estacionamento eficaz 150

119 12 MG Circular con un remolque ou semirremolque 
sen dispor dun sistema de freado que segure a sua 
deteción automática en caso de desacoplamento 
ou rotura do sistema de acoplamento durante 
a marcha 306

119 13 MG Circular con unha motocicleta sen dispor de dous 
dispositivos de freada, un sobre a roda dianteira 
e outro sobre a traseira 306

119 14 01 G Circular con un veículo de tres rodas sen dispor 
de sistema de freado reglamentario 150

119 10 02 L Circular con un veículo de tres rodas sen dispor 
de sistema de freado de estacionamento 90

Ponteareas, 13 de abril de 2004.—O Alcalde,
Francisco de Asís Candeira Mosquera. 3302

❅ ❅ ❅

AS NEVES

A N U N C I O

Aprobadas definitivamente por el Director Ge-
neral de Urbanismo de la Consejería de Política Te-
rritorial, Obras Públicas y Vivienda , las modifica-
ciones puntuales nº 1, 2, 3, 4  y 5 del  Plan General
de Ordenación Municipal del Ayuntamiento  de As
Neves, por Orden de cinco de marzo de dos mil
cuatro publicada en el DOG. nº 67 de  seis de abril
de dos mil cuatro.

Se procede a publicar la normativa completa.

MODIFICACIÓN PUNTUAL 1:

Ampliación de espacios destinados
a suelo dotacional

OBJETO

Es objeto de la Modificación Puntual, subsanar
la Normativa y la Ordenanza que afectan al territo-
rio en la zona señalada que están restando operati-
vidad al Plan General de Ordenación Municipal.

Como se ha citado anteriormente la presente
modificación puntual pretende paliar la falta de
previsión de suelo dotacional para la ubicación de
nuevas instalaciones para uso comunitario. En este
caso concreto se pretende la ubicación de un nuevo


