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ORDENANZA DE PUBLICIDADE EXTERIOR 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

As instalacións publicitarias no termo municipal de Foz, rexeranse polo establecido na Lei 

34/1988, do 11 de novembro, xeral de Publicidade, polo Decreto 917/1967, do 20 de Abril, 

sobre publicidade exterior, pola Orde Ministerial do 27 de Febreiro de 1969, que o desenvolve, 

polas normas da normativa urbanística vixente e pola presente Ordenanza  

A Ordenanza reguladora da Publicidade Exterior ten por obxecto establecer as condicións que 

deben cumprir as instalacións publicitarias visibles dende a vía pública. 

A presente Ordenanza ocúpase, polo tanto, non só da publicidade nas denominadas valla, 

senón tamén da que emprega outros soportes tales como as paredes medianeiras, os 

anuncios luminosos na coroación de edificios, etc... 

Por último, sinalaremos que a Ordenanza fixa un procedemento áxil e eficaz para manter a 

disciplina no seu cumprimento, que é un aspecto básico de toda normativa. 

 

TITULO I 

DISPOSICIÓNS XERAIS. 

 

Artigo 1. - Obxecto. 

A presente Ordenanza ten por obxecto regular as condicións ás cales haberán de someterse 

as instalacións publicitarias perceptibles dende a vía pública. 

Non obstante, e sen prexuízo das autorizacións oportunas esixidas pola lexislación aplicable, 

e de conformidade coas condicións urbanísticas a que están sometidas, serán autorizables os 

seguintes tipos de carteis non publicitarios sen esixírselles requisito ningún de extensión de 

parcela ou de separación entre estes: 

a) Carteis ou rótulos coa denominación do establecemento, situados na propia parcela ou no 

edificio, 

b) Carteis informativos que teñan como finalidade indicar a dirección e situación de 

urbanizacións, hoteis e establecementos de interese xeral. 

 

Artigo 2. - Definicións. 

1. Considéranse "Carteleiras" ou "Paneis publicitarios" os soportes estruturais de implantación 

estática susceptibles de albergar e transmitir mensaxes integradas na modalidade visual da 

publicidade exterior, por medio de Carteis ou Rótulos. 

2. Considéranse "Rótulos" os anuncios fixos ou móbiles de longa duración por medio de 

calquera material que asegure a súa permanencia. 
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3. Considéranse carteis os anuncios de duración reducida, normalmente non superior ao mes, 

pintados ou impresos por calquera procedemento sobre papel, cartolina, cartón, tea ou outra 

materia de escasa consistencia e curta duración. 

Os rótulos e carteis poderán ser luminosos, iluminados e opacos. considéranse anuncios 

luminosos, os que dispoñan de luz propia 

por levar no seu interior elementos luminosos de calquera clase. Inclúense neste concepto, 

aqueles anuncios realizados con técnicas modernas como vídeos, proxeccións de diapositivas 

e outros semellantes. Serán iluminados, os anuncios que carecendo de luz interior, levan 

pegados elementos lumínicos de calquera clase. 

Artigo 3. - Aplicación da normativa ambiental. 

A utilización de medios publicitarios sonoros, se ben se considera comprendida dentro do 

ámbito xeral desta Ordenanza, rexerase tamén pola Ordenanza Municipal de Protección da 

Contaminación Acústica, ou norma que a substitúa. 

Artigo 4. - Prohibición de publicidade incontrolada. 

A publicidade incontrolada a base de carteis, adhesivos, etiquetas, etc.., fixada sobre edificios, 

monumentos, obras públicas, elementos de mobiliario urbano, etc.., non esta autorizada 

dentro do termo municipal de Foz, sendo aplicable o réxime sancionador establecido nesta 

Ordenanza. 

Artigo 5. - Requisitos para realizar actividade publicitaria. 

1. -Para poder realizar a actividade publicitaria, será condición indispensable que as empresas 

ou axencias interesadas se achen debidamente legalizadas en Rexistro Xeral de Empresas de 

Publicidade de Dirección Xeral de Medios de Comunicación Social. 

2. - A referida condición deberá estar acreditada ante o Concello xuntamente coa solicitude de 

colocación de "Carteleiras". 

3. - As persoas físicas ou xurídicas que non teñan o carácter de Empresa publicitaria, 

unicamente poderán solicitar a instalación de Carteleiras, nos bens propios que utilicen para o 

exercicio da súa actividade e tan só para facer publicidade das súas propias actividades. 

 

TITULO II 

CONDICIÓNS DAS LOCALIZACIÓNS 

 

Artigo 6. – Tipos de localizacións permitidas. 

 

1. Soamente se permitirá a instalación de "Carteleiras" ou "Paneis publicitarios", en chan urbano, nos 

seguintes tipos de localización: 

a) Soares que conten polo menos cunha extensión de 714 metros cadrados 

b) Valla de calquera tipo de obras, sempre que se atopen instaladas legalmente e durante o prazo de 

validez da licenza correspondente. 

c) Estruturas que constitúan o andamiaxe de obras parciais de fachadas. 
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d) Nas medianeiras dos edificios que non deban ter tratamento arquitectónico similar ao da súa 

fachada. 

e) En lugares previamente preparados para este uso polo Concello de Foz. 

f) En todo caso terá que haber unha distancia superior a 10 metros dende o eixo da calzada ata a 

instalación publicitaria no caso de localizarse esta na Travesía de Foz, antiga N642, no tramo 

comprendido entre a Rotonda de Vilaxoane e a Rotonda do Descanso en Fazouro, coa excepción de 

que se trate de publicidade sobre campañas ou actuacións que se determinen polo Concello como 

de interese xeral para os cidadáns do municipio. 

 

Artigo 7. - Restricións á publicidade. 

Sen prexuízo da específica regulación contida na normativa urbanística que resulte de 

aplicación, non se tolerarán as instalacións publicitarias en edificios catalogados como 

Monumento Histórico-Artístico, Ben de Interese Cultural ou análogos ou en edificacións a 

conservar nos termos da normativa urbanística ou no ámbito destes cando menoscabe a súa 

contemplación, nin as que produzan distorsións da paisaxe urbana ou natural. Sen prexuízo 

do anterior, cando existan razóns estéticas, funcionais ou de seguridade que así aconsélleno, 

o Concello poderá autorizar a instalación de lonas ou calquera outro elemento ou material fixo 

que haxan de ser colocados con motivo da operación de limpeza de fachadas e durante o 

tempo que dure a mesma. Igualmente denegaranse as solicitudes de licenza cando coa 

instalación proposta se prexudique ou comprometa a visibilidade do tráfico rodado ou de 

viandantes. 

 

TITULO III 

CARACTERISTICAS DOS SOPORTES 

 

Artigo 8. - Condicións xerais dos soportes. 

Os deseños e construcións dos soportes publicitarios, os seus elementos e estruturas de 

sustentación, así como o seu conxunto, deberán de reunir as suficientes condicións de 

seguridade e calidade, ademais de contribuír ao ornato público. 

Artigo 9. - Condicións de seguridade e ornato. 

As valla deberán instalarse rixidamente ancoradas, mediante soporte xustificado por 

certificado redactado por Técnico competente, que necesariamente deberá estar visado polo 

Colexio correspondente. O soporte deberá garantir a estabilidade da valla, aínda nas peores 

condicións atmosféricas de todo tipo. Os materiais empregados na construción da valla 

garantirán a súa boa conservación, polo menos, durante o período de tempo para o que se 

solicite a licenza. O Concello, ao amparo das facultades que lle confiren a lexislación 

urbanística, ditará as ordes de execución oportunas en orde ao mantemento das instalacións 

nas debidas condicións de seguridade e ornato público. 

Artigo 10. - Identificación das carteleiras. 
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En cada carteleira deberá constar, en lugar visible placa identificativa co número que se lle 

asigne na licenza correspondente, a data de outorgamento, prazo de validez da autorización e 

o nome da empresa titular do devandito soporte. 

Artigo 11. - Dimensións das carteleiras. 

1. As dimensións totais das unidades de "Carteleiras" ou "Paneis publicitarios", Incluídos os 

marcos, non poderán exceder dos 8'50 metros de ancho por 4'00 de alto e 0'30 metros de 

fondo, incorporándose na estrutura ornamental. A altura máxima será de 5,50 metros. O 

Concello poderá determinar en cada caso as dimensións máximas para cada localización 

concreta. 

2. Non obstante, poderán permitirse con carácter excepcional tamaños de "Carteleiras" ou 

"Paneis publicitarios" superiores aos fixados no apartado anterior, sempre e cando mediase a 

expresa e especial autorización municipal. 

Artigo 12. - Instalacións publicitarias con iluminación. 

1. -As instalacións publicitarias realizadas total ou parcialmente por procedementos internos 

ou externos de iluminación dotadas de movementos autorizaranse nas localizacións sinaladas, 

nas que ademais estea permitido o uso industrial, comercial ou de servizo. 

2. - Estas instalacións non deberán: 

a) Producir cegamento, fatiga ou molestias visuais. 

b) Inducir a confusión con sinais luminosos de tráfico. 

c) Impedir a perfecta visibilidade. 

3. - Nos supostos nos que a "Carteleiras" ou "Paneis publicitarios" estea dotada de elementos 

externos de iluminación, estes deberán estar colocados no bordo superior do marco, e o seu 

saliente máximo sobre o plano da "Carteleira" non poderá exceder dos 0'50 metros. 

 

TITULO IV 

PUBLICIDADE EN EDIFICIOS 

 

Artigo 13. - Publicidade en coroación de edificios. 

As superficies publicitarias luminosas en coroación de edificios deberán ser construídas de 

forma que tanto de día como de noite se respecte a estética do terreo sobre o que se sitúen e 

o seu ámbito, así como a perspectiva dende a vía pública, coidando especialmente o seu 

aspecto cando non estean iluminadas. 

Só poderán instalarse sobre a coroación da última planta habitable do edificio e sempre que 

ningunha zona da mesma coroación se dedique ao uso de vivenda. A súa iluminación será por 

medios eléctricos integrados e non por proxección luminosa sobre unha superficie. Estes 

soportes publicitarios non deberán producir cegamento, fatiga ou molestias visuais nin inducir 

a confusión con sinais luminosos de tráfico, debendo cumprir así mesmo coa normativa sobre 

balizamento para a navegación aérea. En ningún caso alterarán as condicións construtivas ou 
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de evacuación en edificios que teñan prevista unha vía de escape de emerxencia a través da 

terraza. 

Son autorizables os anuncios luminosos con mensaxes ou efectos visuais variables obtidos 

por procedementos exclusivamente eléctricos ou electrónicos, non así os dotados de 

movemento por procedementos mecánicos. Estes soportes publicitarios non superarán en 

ningún caso os 60 metros cadrados de superficie total por edificio nin a súa altura máxima os 

4 metros, con independencia de todo iso das limitacións de altura en función da do edificio 

establecida en parágrafos posteriores. A superficie opaca do anuncio non poderá superar o 25 

por 100 do total da superficie publicitaria e non existirán zonas deste a menos de 15 metros do 

oco de ventás de edificios habitados. A estes efectos non se considerarán os ocos de ventá do 

propio edificio situados no plano vertical do anuncio. En edificios exclusivos de carácter oficial, 

sanitario, relixioso ou docente non se autorizan estes soportes publicitarios. Para poder 

instalar superficies publicitarias luminosas, o ancho 

mínimo de rúa deberá ser de 12 metros e a altura do soporte non superará 1/10 da do edificio. 

Os edificios situados en soares lindantes con vías rápidas e visibles dende estas deberán ter 

unha altura mínima de 25 metros, limitándose a altura do soporte conforme ao establecido no 

parágrafo anterior. 

Artigo 14. - Publicidade en paredes medianeiras. 

A utilización de paredes medianeiras con fins publicitarios, deberá ter carácter provisional, 

debéndose situar o soporte publicitario a unha altura máxima de 5 metros sobre a rasante da 

vía pública e cunha ocupación máxima de ½ do total do paramento. O Excmo. Concello de 

Foz determinará as zonas nas que é posible utilizar as paredes medianeiras con fins 

publicitarios. Nas medianeiras obxecto de tratamento de fachada, requirirase un estudio de 

adecuación de toda a superficie de medianeira, debendo proxectarse un soporte publicitario 

de longa duración e integrado no tratamento global de todo o paramento, de forma que 

melloren as condicións estéticas e ambientais do conxunto. 

En medianeiras o saliente do plano exterior da "Carteleira" non excederá de 0'30 metros sobre 

o plano da fachada de que se trate, e de 0,15 metros cando o saliente caia sobre a vía 

pública. A altura mínima do bordo inferior da "Carteleiras" ou "Paneis publicitarios" sobre a 

rasante oficial será de 0'20 metros, o bordo superior da "Carteleira" permanecerá por debaixo 

do plano inferior do forxado de chan da planta primeira. O plano de fachada do local que non 

quede cuberto por a "Carteleiras" ou "Paneis publicitarios" deberá dotarse do cerramento 

axeitado. 

Non obstante, nos casos en que polas dimensións do van ou das súas beirarrúas, puidesen 

orixinarse problemas para o tráfico ou o tránsito peonil, o Concello poderá denegar a 

autorización ou establecer límites máis restritivos. 

Agás no caso de tratamentos integrais de paredes medianeiras non se permitirá a fixación de 

carteis ou a execución de inscricións ou debuxos directamente sobre edificios, muros ou 

outros elementos similares, sendo necesaria a utilización de soportes externos. 
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TITULO V 

PUBLICIDADE EN OBRAS 

 

Artigo 15. - Obras susceptibles de servir de soporte publicitario. 

AOS efectos desta Ordenanza, as obras susceptibles de servir de localizacións publicitarias 

serán as de nova planta, remodelación total ou demolicións de edificios. 

En todo caso deberán contar previamente coa preceptiva licenza de obras en vigor, e a 

publicidade nelas só será autorizable durante a súa duración. 

Nas zonas que determine o Concello, no proxecto deberá levarse a cabo un estudio global 

axeitado do ámbito de forma que non se alteren as condicións estéticas e ambientais, 

integrando a publicidade no conxunto a realizar. 

Nos soares urbanos sen uso lindantes a vías rápidas, a distancia mínima do soporte 

publicitario ao límite da vía de circulación será de 25 metros 

Artigo 16. - Publicidade en valla de obras e estadas. 

Nas valla de obras e en estruturas de andamiaxe de obras o plano exterior da "carteleira" non 

superará o plano da aliñación oficial ou da valla de obras no seu caso. 

No caso de soportes para papel pegado ou pintura, a altura máxima destes será de 5,50 

metros sobre a rasante do terreo. Admítense os soportes publicitarios non ríxidos situados 

sobre estruturas de andamiaxe e deberán cubrir a totalidade da liña de fachada tendo como 

limitación a altura do futuro edificio. 

 

TITULO VI 

PUBLICIDADE EN SOARES OU TERREOS URBANOS SEN USO 

 

Artigo 17. - Localización dos soportes publicitarios. 

Os soportes publicitarios neste tipo só poderán emprazarse en chans urbanos consolidados 

(solares) ou en urbanos sen consolidar en terreos cunha extensión mínima de mil metros 

cadrados. Poderá instalarse unha "Carteleira" ou "Panel Publicitario" por cada mil metros 

cadrados de extensión de terreo debendo existir separación abonda entre as "Carteleiras" ou 

"Paneis Publicitarios" instalados nun mesmo terreo ou en terreos contiguos non podendo ser a 

devandita separación inferior a vinte metros salvo que polas características do terreo ou por 

outras circunstancias obxectivas resulte imposible manter a devandita distancia. A 

autorización da devandita excepción quedará sometida a logo de autorización expresa polo 

Concello de Foz. 

As "Carteleiras" ou "Paneis Publicitarios" deberán situarse a un espazo non inferior a dez 

metros do bordo exterior das vías públicas non podendo constituír un obstáculo para a 

circulación rodada en forma de distracción. 

 

TITULO VII 
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REXEMEN JURIDICO DOS ACTOS DE PUBLICIDADE 

 

CAPITULO I 

NORMAS XERAIS 

 

Artigo 18. - Suxeición a licenza e ao pagamento de taxas. 

Todos os actos de instalación de carteleiras están suxeitos a logo de licenza municipal e ao 

pagamento das correspondentes exaccións fiscais, a excepción dos elementos ou soportes en 

chan de titularidade municipal, ou que correspondan a actuacións municipais 

Artigo 19. - Suxeición a normativa sectorial. 

Os actos de publicidade exterior realizados mediante instalacións luminosas, eléctricas ou 

mecánicas, ademais de cumprir a normativa específica dos devanditos actos, deben 

acomodarse á reguladora dos medios técnicos que utilicen. 

Artigo 20. - Conservación e seguridade dos soportes. 

A persoa física ou xurídica propietaria dos soportes publicitarios estará obrigada á 

conservación destes, ao cumpro das normas sobre este tipo de instalacións e a subscribir 

unha póliza de seguros que cubra os danos que poidan derivarse da colocación e explotación 

destes, dos que, en todo caso, serán responsables. Deberán garantir mediante aval 

depositado en metálico, o cumprimento da obriga da conservación, mantemento, desmontaxe, 

e almacenamento no seu caso. 

Artigo 21. - Dereitos de propiedade e de terceiros. 

As licenzas outorgaranse deixando a salvo os dereitos de propiedade concorrentes sobre os 

respectivos localización e sen prexuízo de terceiros. 

Non poderá ser invocado o devandito outorgamento para tratar de excluír ou diminuír, 

nalgunha forma, as responsabilidades civís ou penais que deben ser asumidas integramente 

polos titulares das licenzas ou propietarios das instalacións, mesmo no que respecta a 

calquera defecto técnico da instalación ou para os efectos da mensaxe publicitaria. 

 

CAPITULO II 

DOCUMENTACION E PROCEDEMENTO 

 

Artigo 22. - Solicitudes de licenza. 

As solicitudes de licenza para instalación de soportes de publicidade exterior deberán estar 

subscritas por persoa física ou xurídica con capacidade legal suficiente, no impreso oficial 

establecido polo Concello para as obras menores. 

Artigo 23. - Documentación necesaria. 

Á solicitude acompáñanse os seguintes documentos: 

a) Proxecto técnico subscrito por facultativo competente,comprendendo memoria, planos, 

prego de condicións e presuposto. 
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b) Certificado de dirección facultativa de técnico competente. 

c) Plano de situación a escala 1/500, marcando claramente os límites do lugar onde se 

pretende realizar a instalación. 

d) Fotografías da localización (formato 13 x 18), tomadas dende a vía pública de modo que 

permitan a perfecta identificación do mesmo. 

e) Autorización escrita do propietario da localización, con menos de tres meses dende a súa 

expedición, indicando nomee e apelidos do asinante, calidade en que actúa, número de D.N.I., 

teléfono e dirección. 

f) Fotocopia da licenza de obras, cando a instalación se efectúe nunha localización onde se 

estean a executar ou vaian a executarse obras. 

g) Fotocopia do plano de aliñacións oficiais da localización ou de a cédula de cualificación 

urbanística, cando estes documentos estean dispoñibles. 

h) Copia da póliza de seguros contratada en vigor e documento acreditativo do pagamento da 

correspondente prima. 

i) Presuposto do total da instalación. 

 

Artigo 24. - Fianzas. 

O Concello poderá esixir o depósito dunha fianza ou aval que garanta a reposición ou 

restauración dos elementos da urbanización que, a xuízo dos servinos técnicos, puidesen 

quedar afectados, ou ben para cubrir os gastos de limpeza subsidiaria da vía e espazos 

públicos, cando se trate de determinadas actividades publicitarias que poidan causar danos 

neles. Así mesmo a fianza garantirá o desmontaxe das instalacións de conformidade co 

previsto no artigo 28 da presente ordenanza. A cancelación efectuarase unha vez que finalice 

a actividade, e se retiren completamente todos os elementos. 

Artigo 25. - Informe técnico e tramitación. 

En todo caso corresponderá aos Servizos Técnicos Municipais, co fin de unificar criterios e 

axilizar os correspondentes trámites, o informe técnico previsto na normativa vixente sobre 

outorgamento de licenzas, así como resolver as cuestións que poidan formularse respecto á 

interpretación desta Ordenanza e executar as operacións de desmontaxe que nesta se 

prevén. 

 

 

CAPITULO III 

PRAZOS DE VIXENCIA 

 

Artigo 26. - Prazo de vixencia e prórrogas. 

O prazo de vixencia das licenzas de actos de publicidade exterior será dun ano, prorrogable, 

logo de petición expresa do titular antes da súa extinción, por outro período de igual duración. 
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Non obstante, transcorridos os prazos indicados, poderase solicitar de novo licenza para as 

mesmas localizacións implicando a tramitación dun novo expediente. 

Para a obtención das prórrogas e das novas licenzas será imprescindible presentar a 

documentación que acredite o abono das exaccións establecidas polo Concello durante o 

período de vixencia da licenza anterior, así como fotografías actualizadas da nova localización 

e certificado de facultativo competente onde se testifique que a instalación se axusta á licenza 

concedida e que se manteñen as condicións de seguridade previstas no proxecto inicial ou 

prescritas na licenza. 

Artigo 27. - Caducidade da licenza. 

Entenderase caducada a licenza cando varíen as características da localización ou as 

condicións da instalación existentes no momento da súa concesión. Neste caso, así como no 

previsto no artigo anterior, titular estará obrigado ao desmontaxe ao seu cargo da totalidade 

dos elementos que compoñían a instalación, no prazo máximo de 15 días. 

Artigo 28. - Transmisión da licenza. 

No suposto de transmisión dunha licenza ou cando a instalación fose desmontada antes de 

rematar a vixencia daquela, deberá comunicarse expresamente por escrito á Administración 

Municipal. A transmisión non alterará, en ningún caso, os prazos de vixencia da licenza e a 

súa falta de comunicación obrigará o antigo e o novo titular, a responder de todas as 

responsabilidades derivadas do acto publicitario. 

 

CAPITULO IV 

INFRACCIÓNS 

 

Artigo 29. - Infraccións urbanísticas. 

Os actos ou omisións relacionados coa actividade publicitaria que conforme á lexislación 

vixente teñan a consideración de infraccións urbanísticas, quedarán sometidos ás disposicións 

da lexislación urbanística e ao disposto nesta Ordenanza cando lle sexa de aplicación. 

 

Artigo 30. - Persoas responsables. 

Serán persoas responsables das infraccións cometidas contra o establecido nesta Ordenanza, 

as empresas publicitarias ou a persoa físico ou xurídica que efectuasen o acto publicitario, sen 

prexuízo das responsabilidades que puidese haber lugar por parte dos técnicos autores do 

proxecto, da dirección facultativa ou dos certificados de condicións da instalación. Caso de 

que non se puidera identificar aos responsables do acto publicitario considerarase como 

suxeito responsable a entidade ou persoa anunciada en atención ao proveito xerado pola 

actuación publicitaria irregular 

Artigo 31. - Instalacións publicitarias anónimas. 

1. - Para a identificación dos propietarios de instalacións publicitarias unicamente terá validez 

o número asignado na correspondente licenza, expresamente colocado naquelas. 
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2. - A estes efectos non se considerarán elementos de identificación as marcas, sinais, 

produtos anunciados, nome da empresa ou outras indicacións que puidesen conter os 

soportes instalados. 

3. - Cando a instalación careza do citado número ou placa identificativa, ou cando estes non 

se correspondan co existente nos arquivos municipais, será considerada anónima, e polo 

tanto, carente de titular. Na carteleira carente de titular a responsabilidade será subsidiaria do 

anunciante. 

Sen prexuízo das sancións que poidan corresponderlle, o Órgano Municipal competente 

poderá dispoñer, tan pronto se teña coñecemento da súa colocación, o desmontaxe daquelas 

carteleiras a instalación das cales resulte anónima por aplicación dos parágrafos anteriores 

deste artigo. 

Artigo 32. - Clases de infraccións. 

AOS efectos de graduar a responsabilidade polas infraccións, esta clasificaranse en leves e 

graves. 

Considérase infracción leve o estado de sucidade ou deterioración do soporte publicitario ou 

o seu ámbito próximo, neste último caso cando sexa como consecuencia da actividade 

publicitaria. 

Considéranse infraccións graves: 

a) A instalación de soportes publicitarios sen licenza municipal ou sen axustarse ás súas 

condicións. 

b) O incumprimento dos requirimentos municipais sobre corrección de deficiencias advertidas 

nas instalacións. 

c) A comisión de dúas faltas leves nun período de trinta días consecutivos nunha ou varias 

instalacións. 

d) A utilización de elementos de mobiliario urbano como soporte de publicidade non autorizada 

de calquera tipo. 

Ademais terase en conta as circunstancias que poidan agravar ou atenuar a responsabilidade 

e as regras para a aplicación de sancións contidas na normativa aplicable. 

Artigo 33. - Contía das multas. 

A contía das multas con que se sancionen as infraccións cometidas axustaranse ás contías 

seguintes: 

Infraccións graves: ata 1.000 euros. 

Infraccións leves: ata 500 euros. 

Artigo 34. - Retirada dos soportes publicitarios. 

1.Aparte da sanción que en cada caso corresponda a Administración Municipal poderá 

dispoñer o desmontaxe ou retirada dos soportes publicitarios con reposición das cousas ao 

estado anterior de comisión da infracción. 
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2.Las ordes de desmontaxe comunicaranse expresamente por escrito ao titular da licenza, 

vindo este obrigado á retirada dos soportes no prazo de cinco días dende a data de recibo da 

notificación. 

3. - En caso de incumprimento, os Servizos Municipais procederán á execución substitutoria a 

custa dos obrigados que deberán aboar os gastos de desmontaxe, transporte e almacenaxe 

procedéndose no seu caso contra a fianza, independentemente das sancións que houbesen 

lugar. Alternativamente poderá acudirse á imposición de multas coercitivas de acordo co 

previsto na lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 

administrativo común e o desenvolvemento a esta dado pola normativa urbanística de Galicia 

por constituír a orde de retirada dos soportes publicitarios unha orde de execución de contido 

urbanístico podendo impoñerse como contía máxima das citadas multas coercitivas aquela 

que determine a normativa urbanística vixente debendo así mesmo respectarse o 

procedemento nela determinado para a súa imposición. 

Artigo 35. - Recursos. 

O réxime de recursos contra os actos dos órganos municipais sobre materias reguladas nesta 

Ordenanza axustarase ás disposicións xerais da lexislación urbanística e de réxime local. 

 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 

 

Primeira. - 

Os soportes publicitarios constituídos por carteleiras que se atopen instalados e conten con 

licenza no momento de entrar en vigor esta Ordenanza, terán o prazo de tres meses para 

adaptarse aos seus preceptos, se antes non caduca a licenza que posúan. 

O prazo de adecuación será de doce meses respecto ás demais instalacións reguladas nesta 

Ordenanza. 

Segunda. - 

Transcorrido este período aplicarase na súa integridade o réxime disciplinario que a 

Ordenanza establece. 

 

Aprobada definitivamente, a presente Ordenanza modificada (artigo 6 )  entrará en vigor aos 

vinte días da súa publicación integra no Boletín Oficial da Provincia. 

 

Foz a, 22 de xullo de 2010 

 

 

 

O Alcalde, 

Asdo. José María García Rivera. 


