
     —  Elaborar un proxecto educativo e organizativo do centro que defina obxectivos pedagóxicos,
horario, calendario, usuarios, a súa estrutura organizativa, o persoal e as súas funcións e
unha memoria anual das actividades realizadas.

     —  Servir de enlace e coordinarse cos responsables técnicos do Centro de Información á muller.

     —  Relación e coordinación cos pais/nais ou titores dun xeito individual informando ás familias
do proceso de aprendizaxe dos seus fillos/as e facilitarlles recursos para favorecer o seu des-
envolvemento.

5.— Coma regra xeral, a relación entre coidador/neno/a será como máximo de 2/15. No suposto de
que o número de nenos/as menores de 18 meses sexa igual ou superior ao 50% deberán agru-
parse nunha unidade independente. En cumprimento do artigo 29.2.b) do Decreto 329/2005 do
28 de xullo, en todo caso, deberá contarse cunha persoa auxiliar ademais do persoal que aten-
da ao grupo.

ARTIGO 17.—CONTRATACION DE SEGURO

O Punto de atención á infancia contará cun seguro de responsabilidade civil e de accidentes.

ARTIGO 18.—COMPROMISOS COA  LINGUAXE

1.— O Concello de Moaña comprométese á utilización de linguaxe non sexista en todas as actua-
cións encamiñadas á elaboración e posta en marcha dos programas.

       Así mesmo, o Concello comprométese á utilización da lingua galega en todas as actuacións en-
camiñadas á elaboración e posta en marcha dos programas.

DISPOSICION DERRADEIRA

Para o non previsto neste regulamento estarase ao disposto na Lei 5/1997 de 22 de xullo de
administración local de galicia, na Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local e
regulamentos que a desenvolven, e demais normativa autonómica de protección da familia, infancia e
menores.

DISPOSICIÓN FINAL

De conformidade co establecido nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, a presente ordenanza entrará en vigor aos quince días hábiles da súa publicación
completa no Boletín Oficial da Provincia, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da
Corporación.”

Moaña, a 26 de febreiro de 2013.—O Alcalde, ilexible. 2013010923

APROBACIÓN DEFINITIVA DA NOVA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TERRAZAS
PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DO CONCELLO DE MOAÑA.

O Pleno en sesión ordinaria, celebrada o día 29 de novembro do 20-12 aprobou provisionalmente a
nova ordenanza Municipal reguladora de terrazas para actividades de restauración do Concello de
Moaña. Publicado o correspondente anuncio no BOP de data 13/12/12, polo prazo de 30 días hábiles,
presentaronse alegacións, que foron resoltas por acordo do Concello Pleno en sesión ordinaria de 26/9/13,
nos térmos que se expresan na parte dispositiva do acordo que se transcribe a continuación, aprobándose
definitivamente o texto da referida ordenanza de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985,
de 2 de abril, reguladora das bases do réximen local, e do artigo 196.2 do ROF (RD 2568/1986), publicase
o seu texto íntegro para que, transcurrido o prazo de 15 días a partir do seguinte ao da súa publicación,
entre en vigor.
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“Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación por unanimidade dos dezasete membros
presentes que compoñen a Corporación, acorda:

PRIMEIRO.—Admitir a trámite e estimar integramente as alegacións presentadas por D. Miguel
Enríquez López sobre modificación do artigo 19 e 23. Estimar parcialmente as alegacións sobre
modificación do artigo 16, no senso da inclusión dun novo parágrafo 3º, recollendo aínda que non
integramente, propostas de modificación dos límites propostos na ordenanza para a instalación de
terrazas, ampliando os mesmos en referencia aos previstos inicialmente na ordenanza. 

SEguNDO.—Admitir a trámite e estimar integramente as alegacións presentadas polo grupo
Municipal do BNg sobre substitución do apartado f) do artigo 4º, de eliminación do epígrafe 7 deste
artigo 4º e de ampliación do parágrafo 6º deste mesmo artigo 4º, de engadir un epígrafe 2 bis ao artigo
7º, de engadir parágrafo ao artigo 14º, de supresión de parágrafos do artigo 15, de engadido de parágrafo
deste mesmo artigo 15, de supresión de limitación do artigo 16, de engadido en parágrafo deste artigo
16, de engadido de parágrafos do artigo 19, se ben ampliando a superficie de paso de peóns a 1,80 mts ,
de engadido de suposto de engadido de suposto no artigo 22, e de engadir un terceiro parágrafo á
disposición transitoria. Estimar parcialmente a proposta de modificado do artigo 23, no senso de
incrementar as sancións pero non na medida proposta polo BNg. Estimar parcialmente a proposta de
modificación do apartado 2º da disposición transitoria, pero fixando coma prazo de regularización das
terrazas existentes o de seis meses. 

TERCEIRO.—Admitir a trámite e estimar integramente as alegacións presentadas polo grupo
Municipal do PSg-PSOE de engadido ás letras a) e f) do parágrafo 1 do artigo 4 e sobre substitución da
letra g) do artigo 4º, de substitución no artigo 9, de engadido do artigo 10, de engadido e supresión de
parágrafos do artigo 15, de engadido de nova limitación do artigo 16, de inclusión de novo e substitución
de apartados do artigo 17, de modificación do parágrafo 2º do artigo 22, e de inclusión de letra f) no
apartado 2º e c) no terceiro deste artigo, de inclusión dun novo artigo 25, e disposición final. Estimar
parcialmente a alegación de modificado do artigo 19 non senso de limitar a superficie da terraza con
cerramento estábel, non á propia superficie do local, senón ao 40% deste e recollendo o límite de 0,80
mts dende a beirarrúa para maniobrabilidade de usuarios de vehículos, estimar parcialmente a proposta
de modificado do artigo 23, no senso de incrementar as sancións pero non na medida proposta polo
PSg-PSOE, e de modificado da transitoria, na medida en que se amplía o prazo proposto na mesma a
seis meses. Desestimar a alegación do PSg-PSOE sobre a modificación do artigo 4.3º redacción actual,
sobre a posibilidade de pagar a taxa no momento de retirar a autorización, por entender que de facerse
no momento da solicitude en réxime de autoliquidación, no caso de que logo non se concedese a
autorización solicitada habería que habilitar procesos de devolución de ingresos, prexudicando a
operatividade da Tesourería. Desestimar a proposta de modificación do epígrafe 1 do artigo 7º por
entender conveniente a tramitación das renovacións das autorizacións no período fixado no texto inicial
da Ordenanza.

CuARTO.—Aprobar definitivamente a nova ordenanza municipal reguladora de terrazas para
actividades de restauración do Concello de Moaña, cuxo texto íntegro consta na parte dispositiva deste
acordó, e se transcribe a continuación

QuINTO.—Proceder a publicación do acordo de aprobación definitiva, xunto co texto íntegro da
Ordenanza, no BOP previo á súa entrada en vigor.”

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TERRAZAS PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN

TÍTULO I
DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1.—OBXECTO

1.— O obxectivo desta ordenanza é regularizar a instalación, uso de materiais e aproveitamento de
terrazas no termo municipal de Moaña sen prexuízo, neste caso, da competencia que poidan
ter outras administracións en terreos sitos neste concello. Limítase o uso de terrazas ás activi-
dades de restauración e exclúese o uso de tales a outras actividades.

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 248 Luns 30 de decembro de 2013 Páx. 154



ARTIGO 2.—DEFINICIÓNS

1.— Terrazas de veladores: son as instalacións formadas por mesas, cadeiras, toldos, xardineiras e
outros elementos de mobiliario urbano móbil e desmontábel, que desenvolven a súa actividade
de forma accesoria a un estabelecemento principal de hostalaría.

2.— Velador: conxunto composto por mesa e cadeiras con finalidade lucrativa para o servizo de es-
tabelecemento de hostalaría.

3.— Cerramento estábel: son terrazas de veladores cun paramento estábel no seu perímetro e cu-
bertas mediante elementos prefabricados, doadamente desmontábeis, translúcidos, que se ato-
pan en terreos de titularidade ou uso público e que desenvolven a súa actividade de forma ac-
cesoria e dependente dun estabelecemento principal de hostalaría ou restauración, podendo
realizar unicamente a mesma actividade e expender os mesmos produtos que o estabelecemen-
to do que dependen. 

4.— Mesa alta: considéranse así a unidade de mesa ou similar urbano, individual ou en agrupación
distinta ao velador, calquera que sexa a súa forma. No caso de utilizarse con cadeiras, terán a
consideración de velador.

ARTIGO 3.—LICENZAS 

1.— A autorización para instalar terrazas e os outros usos requirirá da previa licenza de apertura
do estabelecemento en función do cal se pretenda instalar as terrazas, ademais da licenza de
actividade propia e, se é o caso, de obra.

2.— A instalación de terrazas requirirá do outorgamento da autorización municipal previa regula-
da nesta ordenanza.

3.— Poderán solicitar a autorización as e os titulares dos estabelecementos sempre que a actividade
se desenvolva de conformidade coas normas urbanísticas e sectoriais que a regulen.

4.— Para os efectos do disposto no apartado anterior, teranse en consideración a titularidade e a
actividade que consten na licenza de apertura.

5.— Son actividades de restauración as determinadas no apartado 2.7 da Orde do 16 de xuño de
2005 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e estabelecemen-
tos públicos na Comunidade Autónoma de galicia, a saber, restaurantes, salóns de banquetes,
bar, café - bar e cafetaría.

ARTIGO 4.—SOLICITUDES

1.—XUNTO COAS SOLICITUDES, PRESENTARASE:

a)  Plano que inclúa a localización, superficie que vai ocupar e elementos que se van instalar,
acoutado coas medidas do espazo que se vai ocupar, espazo libre da vía pública despois da
ocupación e superficie de ocupación. Deberá indicarse o número de mesas e cadeiras a instalar,
así como os toldos, parasoles e demais elementos decorativos.

b) Fotocopia do DNI ou NIF do/a titular.

c)  Certificados de estar ao corrente no pago das obrigas tributarias, coa facenda municipal e da
seguridade social.

d)  Copia da póliza do seguro de responsabilidade civil e de incendios que inclúa expresamente
a actividade obxecto da autorización.

e)  Copia da constitución da fianza de reposición por posíbel deterioro do espazo público ocupado.

f)   No caso de cerramento estábel, presentarase a documentación técnica exixíbel para a solicitude
de licenza de obra menor, asinada polo persoal técnico habilitado competente e a autorización
administrativa deberá ir acompañada pola correspondente licenza de obra, seguindo as normas
de tramitación legalmente estabelecidas.

g)  Xustificante de pago das taxas e impostos que resulten de aplicación.
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2.— Para conceder a autorización será necesario estar ao corrente no pago das obrigas tributarias
e de dereito público con este Concello.

3.— A taxa correspondente aboarase ao retirar a autorización no caso de ser outorgada.

4.— O/a interesado/a deberá obter, anualmente, do Concello, a renovación das autorizacións, me-
diante o pago da taxa correspondente, e o/a solicitante debe atoparse ao corrente no pago das
súas obrigas tributarias, coa facenda municipal e de dereito público con este.

5.— O feito de ter sido titular de autorización en períodos anteriores non xera para o/a interesa-
do/a dereito ningún en posteriores peticións, nin vincula en canto ao número de elementos au-
torizados.

6.— Establécese como prazo anual de presentación de solicitude e, se é o caso para a renovación de
autorizacións ou modificacións de autorizacións concedidas dende o 1 de xaneiro ata o 31 de
marzo de cada ano. As novas solicitudes poderán ser tramitadas sen limitación de data.

7.— A instalación da terraza, sen ter efectuado o pago da taxa do ano anterior, será considerada,
para os efectos desta ordenanza, como instalación da terraza sen licenza municipal; procede-
rase a notificar a paralización desta actividade coa retirada dos elementos que posibilitan a
actividade.

ARTIGO 5.—FIANZA

1.— No momento de realizar a solicitude, e para responder dos posíbeis deterioros que se poidan
causar no dominio público e nas súas instalacións, será preciso a constitución dunha fianza.

2.— O importe desta fianza será dun 30% da cota anual que hai que satisfacer como mínimo; deter-
mínase no caso de cerramento estábel un 6% adicional en función da valoración das obras que
se vaian executar.

ARTIGO 6.—MODIFICACIÓNS

No suposto de que se acordase a renovación, as/os interesadas/os en modificar o autorizado o ano
anterior deberán solicitalo expresamente, no prazo que se estabelece para o efecto, para o que achegarán
a documentación da nova ocupación pretendida que cumpra os requisitos estabelecidos no artigo 4.1.

ARTIGO 7.—VIXENCIA 

1.— As autorizacións terán vixencia para o ano natural, do 1 de xaneiro ao 31 de decembro. 

2.— Cando xurdisen circunstancias imprevistas ou sobrevidas de urbanización, de implantación,
supresión ou modificación de servizos ou de realización de actos públicos ou privados, podera-
se revogar, modificar ou suspender temporalmente a autorización concedida, sen dereito á in-
demnización en favor do/a interesado/a.

3.— As terrazas de veladores poderán manter a súa actividade durante a totalidade do ano, sen
prexuízo de que normas doutras administracións competentes poidan limitar o seu período de
instalación. Os cerramentos estábeis poderán ser instalados entre o 1 de novembro e o 30 de
abril do ano seguinte, data en que deberán estar totalmente desmontados.

ARTIGO 8.—SILENCIO ADMINISTRATIVO 

As solicitudes non resoltas expresamente no prazo de tres meses, que comezará a contar dende a
presentación, entenderanse como denegadas.

ARTIGO 9.—CARáCTER DA AUTORIZACIÓN 

A autorización para ocupar temporalmente terreos de dominio e uso público de mesas, cadeiras, e
análogos outorgarase en réxime de precario, tendo en conta os criterios que se estabrecen na propia
ordenanza, non terá carácter discrecional.
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ARTIGO 10.—TRANSMISIBILIDADE 

1.— As autorizacións para instalar as terrazas de veladores serán transmisíbeis conxuntamente
coas licenzas dos estabelecementos principais, subrogándose todas as condicións establecidas
para a apertura destes. A autorización non poderá ser arrendada, subarrendada, nin cedida di-
rectamente ou indirectamente en todo ou en parte.

2.— No caso de falecemento do titular subróganse na mesma os seus herdeiros, sempre que se man-
teña a licenza para a actividade principal e a terraza. A subrogación deberá solicitarse ante o
Concello, acreditando a condición de herdeiro e xustificando o cambio de titularidade da li-
cenza de actividade do establecemento.

TÍTULO II
RÉXIME XURÍDICO

ARTIGO 11.—ACTIVIDADE 

A autorización para instalar a terraza estará condicionada a exercer a actividade nos mesmos termos
que estabelece a correspondente licenza de apertura do estabelecemento, coas limitacións que en materia
de consumo, prevención de alcoholismo, emisión de ruídos etc. se estabelezan nas ordenanzas municipais
e na lexislación sectorial aplicábel vixente.

ARTIGO 12.—HORARIOS 

O horario de funcionamento das terrazas situadas en dominio público ou de titularidade privada ou
uso público será o que teña a actividade asociada.

ARTIGO 13.—MANTEMENTO 

Fóra do horario diario autorizado para exercer a actividade nas terrazas autorizadas, as e os titulares
están obrigados a retirar e almacenar debidamente fóra dos espazos públicos os elementos do mobiliario
urbano que no constitúan cerramento estábel.

Durante o período da autorización, os e as titulares deberán realizar os labores de limpeza da
superficie ocupada e dos elementos existentes dentro desta.

TÍTULO III
CONDICIÓNS DE INSTALACIÓNS

ARTIGO 14.—CRITERIOS DE CONCESIÓN

1.— As autorizacións de instalacións de terrazas terán en consideración a incidencia do tráfico pe-
onil, o número de terrazas solicitadas para a mesma zona, o contorno visual dos espazos públi-
cos, prevalecendo en todo caso o uso común xeral.

2.— O Concello sinalará unha porcentaxe do espazo máximo de ocupación por terrazas de velado-
res coa superficie total de zonas peonís.

3.— En todo caso , e independentemente doutras limitacións, as terrazas de veladores non poderán
baixo ningún concepto ocupar unha superficie superior ao 50% do polígono formado pola
arista da beirarrúa e os límites da fachada adscrita ao establecemento de acordo co sinalado
no artigo 15.

ARTIGO 15.—SUPERFICIE AUTORIZáBEL E MODALIDADE DE OCUPACIÓN 

Como regra xeral, a instalación de terraza realizarase apegada á liña de fachada do establecemento
a cuxo servizo se destinará, sen superar a lonxitude, e deixando expedito o acceso ás vivendas e locais
colindantes.

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 248 Luns 30 de decembro de 2013 Páx. 157



A instalación da terraza de veladores realizarase:

—  No caso de instalarse apegada á fachada do edificio, a súa lonxitude non poderá superar a
porción desta ocupada polo estabelecemento, excepto que se conte coa autorización do/a titular
do edificio.

—  Se a instalación se realiza fronte ao estabelecemento, non poderá superar a lonxitude da
fachada do propio edificio.

—  Se máis dun estabelecemento do mesmo edificio solicita autorización de veladores, cada un
poderá ocupar a lonxitude do ancho da fronte da súa fachada e repartiranse o resto da
lonxitude da fachada propia.

—  Cando o espazo permita implantar máis dunha fila de veladores, poderán disporse como mellor
conveña sempre que permita o fácil acceso a todas as mesas e cadeiras, para o cal se
estabelecerá un corredor intermedio que permitirá o acceso dos/as camareiros/as. A superficie
ocupada polo corredor contabilizará dentro da superficie de ocupación da terraza.

—  O Concello, previo informe dos técnicos municipais, determinará a idoneidade da instalación
da terraza apegada á fachada do edificio ou na súa fronte, tendo en conta as condicións de
accesibilidade e seguridade dos usuarios da vía pública e as limitacións de estacionamento.

ARTIGO 16.—LIMITACIÓNS

As autorizacións para instalar terrazas de veladores estarán suxeitas ás seguintes limitacións ou
restricións:

—  Non se permitirá para un mesmo estabelecemento instalar a terraza de veladores con
cerramento perdurábel e terraza de veladores sen cerramento estábel no mesmo espazo.

—  Non poderá colocarse no solo de titularidade ou uso público mobiliario ou elementos que non
estean incluídos expresamente na autorización.

—  A disposición das terrazas deberá integrarse no mobiliario urbano existente e de modo que
non dificulte ou impida a visibilidade e tránsito e correcto uso dos elementos que xa se atopen
instalados na vía pública. En todo caso, deixarase o espazo público para o acceso a portais,
pasaxes permanentes, mobiliario urbano, así como a utilización dos servizos públicos, tales
como pasos peonís, zonas de accesibilidade que suprimen barreiras arquitectónicas...

—  Está prohibido instalar máquinas expendedoras automáticas, recreativas, de xogos de azar,
futbolíns ou calquera tipo de aparellos recreativos ou audiovisuais, e outras análogas.

—  Non se permitirá instalar mostradores ou outros elementos para o servizo da terraza, que
deberá ser atendida dende o propio estabelecemento.

—  Todas as instalacións que se pretendan situar na terraza deberán cumprir a lexislación sectorial
vixente.

—  Será requisito indispensable para a concesión da autorización que se deixe, como mínimo, un
espazo de 1,80 metros de obstáculos para o tránsito de viandantes.

—  Non se permite a instalación de terrazas de veladores sobre a superficie de zonas axardinadas.

ARTIGO 17.—ESTÉTICA

Por cuestión de estética, as terrazas deberán axustarse ás seguintes precisións:

a)  Manterase para os parasoles unha soa cor por terraza. Cada parasol ou toldo deberá ser dunha
única cor.

b)  As mesas e cadeiras serán de madeira, metálicas, plásticas ou derivadas, en cor natural e poden
conxugarse con complementos nas cores segundo o criterio do apartado a). No caso de seren
de madeira, estas serán vernizadas en cor escura. Deberá garantirse a uniformidade e
homoxeneidade nos elementos, quedando totalmente prohibido o uso nun mesmo espazo de
mesas e cadeiras de distintas formas, materiais e cores.
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c)  Ningún destes elementos poderá ter publicidade, salvo o anagrama ou nome do
estabelecemento.

d)  Os almacenamentos do mobiliario realizaranse en espazo privado e deixarase en cada xornada
o espazo ocupado nas condicións de limpeza axeitadas.

e)  Queda prohibido almacenar ou amorear produtos ou materiais xunto ás terrazas, así como
residuos propios da instalación.

f)   Deberá figurar nun sitio visíbel a lista de prezos e demais autorizacións precisas, así como os
horarios.

ARTIGO 18.—CONDICIÓNS ESPECÍFICAS PARA INSTALAR TERRAZAS DE VELADORES SEN
CERRAMENTO PERDURáBEL

Cumprirase para calquera das terrazas autorizadas a normativa de carácter local, autonómica ou
estatal de accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas vixente no momento da instalación
destas.

ARTIGO 19.—CONDICIÓNS ESPECÍFICAS PARA INSTALAR TERRAZAS DE VELADORES CON
CERRAMENTOS ESTáBEIS

Este artigo, ao igual que o anterior, tamén se rexe pola normativa de carácter local, autonómica ou
estatal de accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas vixente no momento da instalación
da terraza.

As limitacións e condicións serán, en todo caso, as seguintes:

a)  Só se permitirá un paramento estábel, prefabricado, translúcido, doadamente desmontábel, por
local ou estabelecemento ademais do elemento de cubrición.

b)  A lonxitude de ocupación do cerramento será:

     —  Se se sitúa fronte do estabelecemento, como máximo a lonxitude da fachada do edificio
onde se atopa o estabelecemento principal.

     —  Se se sitúa apegado á fachada principal do estabelecemento, só poderá ocupar a lonxitude
desta.

c)  A altura mínima interior será de 2,20 m.

O   cerramento estábel deberá contar cun cartel indicativo do aforo máximo.

d)  Non se permite colocar ningún elemento no exterior do cerramento como aparellos, TV,
pantallas, autofalantes...

e)  Os elementos que se instalen no interior do cerramento deberán cumprir a lexislación sectorial
vixente.

f)   A superficie autorizada como terraza con parámetro estábel non poderá superar o 40% da
superficie do local principal destinada a uso público, excluídas as superficies de servizos, barra,
zonas de elaboración e conservación e expositores.

g)  En ningún caso o cerramento poderá incluír os catro laterais, tendo en conta a fachada do
local.

h)  As instalacións fixas non poderán superar no ancho a metade do tramo de beirarrúa que
ocupen, e en ningún caso o paso para peóns será inferior a 1,80 metros. De estaren situadas
na frontal do establecemento, deberán deixar libre unha franxa de 0,80 metros dende o bordo
da beirarrúa para facilitar as manobras de aparcamento e acceso dos usuarios dos vehículos
estacionados.

i)   Os cerramentos de veladores, nos casos excepcionais que estes estean instalados separados da
fachada, non poderán estar suxeitos ou ancorados a esta, e deben deixar o paso peonil
totalmente expedito por todas as partes
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ARTIGO 20.—PROHIBICIÓNS

A autoridade municipal denegará a solicitude destas instalacións temporais en calquera dos seguintes
supostos:

—  Que a instalación se pretenda realizar na calzada, na zona de aparcamentos de vehículos ou
nas zonas axardinadas.

—  Que supoña para atendela atravesar calzada con tráfico rodado, que entrañe perigo e risco.

—  Que supoña prexuízo para a seguridade viaria (diminución da visibilidade etc.) ou que dificulte
o tráfico peonil.

—  Que poida incidir sobre a seguridade dos edificios e locais próximos, sobre todo en canto á
zonas de evacuación.

—  Que impida ou dificulte o uso de equipamentos ou mobiliarios urbanos (fontes, bancos etc.).

—  Outras que a criterio municipal se poidan considerar.

ARTIGO 21.—CONDICIÓNS PARA INSTALAR MESAS ALTAS

A disposición de mesas altas deberá garantir unha zona de paso libre mínima e aplicaránselle as
limitacións e prohibicións estabelecidas nos apartados anteriores, así como o recollido no artigo 19
respecto das beirarrúas.

TÍTULO IV
INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

ARTIGO 22.—INFRACCIÓNS

Consideraranse infraccións administrativas as accións ou omisións que contraveñan a normativa
contida nesta ordenanza.

As infraccións serán sancionadas pola Alcaldía o polo/a concelleiro/a delegado/a da área, previa
instrución do correspondente expediente, e clasificaranse en leves, graves e moi graves.

1.— Consideraranse infraccións leves:

     a)   O estado de sucidade ou deterioro da terraza e a súa contorna próxima, cando sexa conse-
cuencia da instalación da terraza ou uso.

     b)   Almacenar ou amorear produtos, envases ou residuos na zona da terraza ou en calquera
outro espazo da vía pública.

     c)   Incumprir calquera outra obriga prevista nesta ordenanza que non sexa constitutiva de in-
fracción grave ou moi grave.

2.— Consideraranse infraccións graves:

     a)   Incumprir o horario estabelecido.

     b)   A maior ocupación de superficie e/ou a instalación de elementos de mobiliario urbano non
previstos na autorización ou en número maior dos autorizados.

     c)   O deterioro nos elementos do mobiliario urbano e ornamental producidos como consecuen-
cia da terraza.

     d)   Incumprir a obriga de retirar ou recoller e amorear o mobiliario da terraza ao finalizar o ho-
rario de funcionamento.

     e)   Reincidir por tres ocasións nunha falta leve.

     f)   A instalación da terraza carecendo da oportuna licenza municipal.

3.— Consideraranse infraccións moi graves:

     a)   Negarse ou impedir a comprobación, control o inspección por parte dos/das axentes da au-
toridade.

     b)   Reincidir por tres ocasións nalgunha falta grave.
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     c)   A ocultación, falsidade ou manipulación de datos consignados na solicitude ou da documen-
tación anexa achegada.

     d)   Desatender os requirimentos da Administración relativos ao incumprimento das normas es-
tabelecidas nesta ordenanza e na lexislación vixente.

ARTIGO 23.—SANCIÓNS

1.— Incumprir as condicións estabelecidas na licenza poderá dar lugar á suspensión temporal ou á
revogación da autorización, atendendo á gravidade da infracción, transcendencia social do
feito e outras circunstancias que concorran no caso, así como outros elementos que poidan
considerarse atenuantes ou agravantes de acordo co seguinte:

     —  No caso de infraccións leves, a multa municipal poderá ser de 20 ata 100 €.

     —  No caso de infraccións graves, a multa municipal poderá ser de 101 ata 501 €.

     —  No caso de infraccións moi graves poderán determinarse multas de 501 ata 1.000 € e incluso
impoñerse a suspensión definitiva da licenza.

3.— Así mesmo, e alén da sanción que en cada caso corresponda, a Administración municipal orde-
nará, se é o caso, retirar os elementos e instalacións con restitución ao estado anterior á comi-
sión da infracción.

     —  Os/as titulares das licenzas deberán cumprir as ordes da retirada nun prazo máximo de 48h
dende o día seguinte á notificación. No caso de incumprimento, o Concello executara a sub-
sidiariamente a custa dos/as obrigados/as, que deberán aboar os gastos de retirada, trans-
porte e depósito dos materiais.

4.— Nos supostos de instalacións de terrazas sen a oportuna autorización ou que non se axustan ao
autorizado, así como por razóns de seguridade, o Concello poderá retirar de forma inmediata e
sen previo aviso toda a terraza ou os elementos non autorizados, segundo corresponda; os gas-
tos que se produzan serán por conta da/o titular.

5.— Sen prexuízo do anterior, os actos ou incumprimentos nesta materia que impliquen infracción
da normativa urbanística serán obxecto de sanción nos termos que determine o réxime sancio-
nador previsto nesta.

ARTIGO 24.—SERVIZOS DE INSPECCIÓN

O exercicio das funcións de inspección e comprobación do incumprimento do disposto na presente
ordenanza corresponderá aos/ás axentes do Corpo de Policía Municipal.

ARTIGO 25.—PRESCRICIÓNS DAS INFRACCIÓNS E SANCIÓNS:

O prazo de prescrición das infraccións será de tres anos para as moi graves, de dous anos para as
graves e de seis meses para as leves. 

As sancións impostas polas infraccións moi graves prescribirán aos tres anos, as impostas por
infraccións graves aos dous anos e as impostas por infraccións leves aos seis meses.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1.— Durante o primeiro ano natural de vixencia da presente ordenanza, todas as solicitudes debe-
rán tramitarse como novas.

2.— Os titulares de terrazas, mesas, cadeiras, que conten con licenza municipal no momento da en-
trada en vigor desta Ordenanza, disporán de un prazo de 6 meses para adaptarse ás súas de-
terminacións. De non iniciar a tramitación esixida neste prazo, procederase á incoación de ex-
pediente sancionador, e se é o caso, aplicarase o estabelecido no epígrafe 3º do artigo 23.

3.— No prazo de 3 meses a partir da entrada en vigor desta ordenanza, procederase á tramitación
e aprobación dunha nova “Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de
uso público municipal con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos,
con finalidade lucrativa” que terá en conta ao obxecto de estabelecer as correspondentes taxas:
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Novembro do 2013.—O Alcalde,

a)  As distintas modalidades de ocupación previstas nesta ordenanza.

b)  A titularidade exclusiva ou compartida do dominio público sobre o que se exerce a actividade
regulada.

c)  A situación xeográfica e potenciais rendementos económicos dos bens de dominio  público
autorizados para o seu uso lucrativo.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Ca entrada en vigor da presente ordenanza, queda derrogada a anterior ordenanza de terrazas do
Concello de Moaña e cantas disposicións do mesmo ou inferior rango regulen as materias contidas na
presente Ordenanza, en canto se opoñan ou contradigan ao contido da mesma.

DISPOSICIÓN FINAL

De conformidade co establecido nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, a presente ordenanza entrará en vigor aos quince días hábiles da súa publicación
completa no Boletín Oficial da Provincia, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporación.

Moaña, a 28 de Novembro do 2013.—O Alcalde. 2013010922

e e e

MONDARIZ BALNEARIO

A N u N C I O

Aprobada inicialmente ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar do Concello de Mondariz
Balneario, por acordo do Pleno adoptado na sesión do día 19 de decembro de 2013, ábrese un período
de información pública por prazo de 30 días, contados a partir do seguinte o da inserción deste anuncio
no Boletín Oficial da Provincia, para que calquera persoa física ou xurídica poida examinar o expediente
na Secretaría do Concello e facer as reclamacións e suxestións que estimen pertinentes.

Mondariz Balneario, 20 de decembro de 2013.—O Alcalde, José Antonio Lorenzo Rodriguez.

2013011571

e e e

NIGRÁN

N O T I F I C A C I Ó N

Por providencia da Alcaldía de data 25 de outubro de 2013, acordase:   

Conceder trámite de audiencia para que, no prazo de DEZ DÍAS contados a partires da notificación,
poda examínalo expediente, formular alegacións e aportar cantos documentos e xustificacións
consideren oportunos; expediente relativo a instalación dunha casa prefabricada, sen licenza, situada
na rúa Tomás Mirambell, barrio de Patos, parroquia de Panxón, incoado a Dona María Elvira Blanco
Peralta, expediente núm. 13/0061 RLu.

O que, de conformidade co artigo 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, notifícase, mediante a publicación
da parte dispositiva de dita resolución, podendo tomar coñecemento do seu texto íntegro nas oficinas
de urbanismo do Concello de Nigrán, no prazo de dez días contados a partir da publicación deste
anuncio.

Nigrán, a 29 de novembro de 2013.—O Alcalde, Alberto Valverde Pérez. 2013010877
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