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orde cursada ao infractor para que entregue o documentoal 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 colaboradoras autorizadas ao efeito, dentro dos quince 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 procedimento de apremio cos recargos,intereses de demora e costas que en cada caso sexan exixibeis. A
tal efeito, será título suficiente que inicie este procedimento a providéncia de apremio expedida polo
Tesoureiro Municipal, de acordo co disposto na Ordenanza Xeral de Recaudación.
3. Cando as sancións fosen impostas pola autoridade municipal, os órgaos e procedimentos da Recaudación Executiva serán os estabelecidos na Ordenanza Xeral de Recaudación, o Regulamento
Xeral de Recaudación e demáis normas de aplicación.

Disposición derogatoria 1ª
Fica derogada a anterior Ordenanza Municipal
de Circulación, aprobada polo Pleno, en sesión celebrada 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 Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, polo que se
aproba o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de veículos a motor e seguranza vial e demáis Regulamentos que desenvolven o mesmo
Disposición final.
A apresente Ordenanza, entrará en vigor ao dia
seguinte da sua publicazón no Boletín Oficial da
Província.
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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 seguintes normas:
1. O Excmo. Concello de Ponteareas, poderá estabelecer 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 directamente pola Administración Municipal ou mediante 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, deberá-se efectuar por un axente da Policia Local.
5. As tarifas que rexerán tanto a retirada do veículo 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 retirada 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 tráfico.
7. Os veículos retirados da via pública, que non
fosen recollidos polo seu proprietários do Depósito
Municipal, poderán ser vendidos en poxa como elementos 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 Administración 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 domínio e uso público ou que subpoña un uso privativo ou unha especial restrizón do uso que corresponda a todos os cidadáns respecto a todos bens ou
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impida o estacionamento ou parada de outros veículos no fronte polo que se realiza o acceso.
ARTIGO 2. OBRIGAS DO TITULAR DO VADO

Ao titular do vado ou a comunidade de proprietários correspondiente, serán-lle de aplicación as
seguintes obrigas:
1. A limpeza dos accesos ao inmuebel de graxa,
aceites ou outros elementos producidos como consecuencia 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. Excepcionalmente, naqueles inmuebeis con accesos de
longo percorrido, permitirá-se que se coloque en
barra vertical.
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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 Administración e se outorgarán tras a comprobación dos documentos apresentados e
emitidos os informes favorabeis polos
Servizos correspondientes.
ARTIGO 5: AS ENTRADAS DE VEÍCULOS PODEN
SER DOS SEGUINTES TIPOS:

A.—PERMANENTES:

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

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

Artigo 3: A autorización de entrada de veículos
será concedida pola Alcaldía ou Concellal-Delegado correspondiente ou proposta dos servizos correspondientes.

b) Garaje público con capacidade superior a 10
prazas e talleres con collida superior a 10 veículos, sempre e cando acrediten que emprestan servizos permanentes de urxéncia.

A solicitude de autorización de entrada de veículos 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.

c) Garajes destinados a vivenda unifamiliar.

Artigo 4: O expediente de concesión de entrada
de veículos poderá iniciar-se de ofício ou prévia petición dos interesados e há de se acompañar da seguinte documentación:
a) Plano de situación a escala 1:2.000 da cartografía municipal.
b) Plano da fachada do inmuebel con coutacións expresas da entrada solicitada a escala
1:50.
c) Plano de planta e número de prazas existintes por planta.
d) Fotografia da fachada do inmuebel.
e) Licencia de obras e primeira ocupación
cando en eles conste zona ou reserva de aparcamento.
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 aparcamento.
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-

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 veículos ou que aun tendo unha capacidade superior, non xustifiquen que emprestan servizo
permanente de urxéncia.
b) Obras de construcción, derribo, reforma e reparación de edifícios.
c) Almacens de actividades comerciais.
d) Concesionarios de automóvis, compraventa
de veículos usados e alquiler sen condutor.
e) Outras actividades de características análogas.
O horário laboral, se estabelece con carácter
xeral de 9'30 a 20'30 horas con excepción de domingos e festivos.
A Administración poderá iniciar de ofício a concesión de vado naqueles casos en que coñeza o
exercício dun particular do direito que lle outorga
unha Licenza Municipal para a actividade de garaje, 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 partir 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 sinalizazón:
A.—VERTICAL:
Instalación na porta fachada ou construcción
dun disco de proibición de estacionamento axustado ao modelo oficial que poderá ser facilitado polo
Concello prévio estrume das taxas correspondientes nas que constará:
O nº de identificación outorgado polo Concello.
A denominación do vado:
— Permanente.
— Laboral.
— Debendo constar neste últimos caso, o horário.
— A vixéncia do vado en que debe constar o
ano en curso.
B.—HORIZONTAL:

Artigo 9. As autorizacións poderán ser revocadas 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 circunstancias que deron lugar ao seu outorgamento.
— Por non estrumar o prezo público anual correspondiente.
— Por contravir as condicións relativas aos horários 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 identificativa no Concello.
Artigo 10. Cando solicite-se a baixa ou anulación 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 requerimentos polos Servizos Municipais correspondientes, procederá-se á concesión da baixa solicitada.

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

Art.
9

1

01

L

Comportarse de forma que entorpece a circulación.
(Deberá indicar-se como foi o comportamento).

30

Non se permitirá en nengun caso colocar ramplas ocupando a calzada.

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

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

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

Os gastos que ocasione a sinalizazón descrita,
asi como as obras necesárias serán a conta do solicitante, que virá obrigado a manter a sinalizazón
tanto vertical como horizontal nas debidas condicións.
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 autoridade competinte e dentro do prazo que ao efeito 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 razóns do tráfico, obras en via pública ou outras circunstancias extraordinárias os efeitos da autorización con carácter temporal.

Apart. Opc. Inf.
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