CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
TÍTULO I
DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1.A presente Ordenanza ten por obxecto regular, no ámbito de competencias do
Concello de Foz e dentro do seu termo municipal, as seguintes situacións, actividades
e comportamentos:
-

-

-

-

A limpeza de vía pública no que se refire ao uso común xeral dos cidadáns, e a
limpeza de soares de propiedade municipal. Así mesmo, a inspección e a
realización subsidiaria da limpeza dos soares de propiedade pública ou privada.
A prevención do estado de sucidade da Cidade, producido como consecuencia
das manifestacións públicas na rúa, e a limpeza dos bens de dominio municipais
no que respecta ao seu uso común especial e privativo.
A acumulación, carga, transporte e vertedura de terras, entullos e outros
materiais similares e asimilables, producidos como consecuencia de obras,
construcións, derrubamentos, en todo o non incluído nos apartados anteriores.
En canto sexa da súa competencia, a xestión, control e inspección dos sistemas
e equipamentos destinados ao tratamento, aproveitamento, depósito e
eliminación dos residuos mencionados.

Artigo 2.Cando a presente Ordenanza alude ao Servizo Municipal de Limpeza debe
entenderse que se refire non soamente ao caso de xestión directa deste servizo,
senón a calquera outra forma posible.
Artigo 3.Deber de cumprir o establecido na presente ordenanza polos cidadáns
entenderase sempre sen prexuízo do cumprimento das obrigas que desenvolve o
Servizo Municipal de Limpeza Pública, e as instrucións que, en cada caso, dite o
Concello.
Artigo 4.1. As normas da presente Ordenanza, a excepción das restritivas de dereitos e as
sancionadoras, aplicaranse por analoxía aos supostos que non estean
expresamente regulados e que, pola súa natureza, están comprendidos no seu
ámbito de aplicación.
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2. Os Servizos Municipais, logo de audiencia a interesados, establecerán a
interpretación que consideren conveniente nas dúbidas que puidesen
presentarse sobre a aplicación da presente Ordenanza.
Artigo 5.1. Tanto as persoas físicas como xurídicas de Foz, están obrigadas, no que
concirne á limpeza do Municipio, a observar unha conduta encamiñada a evitar
e previr a sucidade.
2. Así mesmo, poderán poñer en coñecemento da Autoridade Municipal as
infraccións que en materia de limpeza pública presencien, ou das que teñan un
coñecemento certo. Para tal efecto, o Concello disporá dunha oficina na Área
de Medio onde se recolla e canalice a información e comunicacións sobre
estes asuntos.
3. Será responsabilidade do Concello atender as reclamacións, denuncias e
suxestións dos cidadáns, exercendo as accións que en cada caso
correspondan.
Artigo 6.1. Todos os cidadáns están obrigados ao cumprimento puntual da presente
Ordenanza e de cantas disposicións complementarias con ela relacionada dite
en calquera momento a Alcaldía ou o/a Concelleiro/a responsable do Servizo
de Limpeza.
2. A Autoridade Municipal poderá esixir en todo momento o cumprimento
inmediato da presente Ordenanza, esixindo o causante dunha infracción á súa
corrección, sen prexuízo da imposición da sanción que corresponda.
3. A Alcaldía, por proposta dos Servizos Municipais correspondentes, poderá
impoñer sanción, de acordo co Cadro que se establece ao efecto, aos que co
seu comportamento contraviñesen o disposto na presente Ordenanza.
Artigo 7.1. O Concello poderá realizar subsidiariamente os traballos de limpeza que,
segundo a presente Ordenanza, corresponda efectuar directamente as persoas
físicas ou xurídicas, imputándolles o custo dos servizos prestados de acordo
coas Ordenanzas Fiscais, e sen prexuízo das sancións que correspondan a
cada caso.
2. Nas mesmas condicións que o apartado anterior o Concello poderá
subsidiariamente levar a cabo traballos de mantemento, reparación e limpeza
dos elementos e partes exteriores dos inmobles, á carga, retirada, transporte e
eliminación dos materiais residuais abandonados, e actuar de igual forma, en
cantas actuacións supoñan un incumprimento da presente Ordenanza.
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Artigo 8.1. O Concello favorecerá e colaborará nas accións que en materia de limpeza
pública sexan promovidas polos particulares, fomentando as actuacións
encamiñadas a aumentar a mellora da calidade de vida en Foz.
2. O Servizo Técnico de Medio do Concello velará especificamente polo
cumprimento da presente Ordenanza sen detrimento das funcións que sobre a
mesma materia correspondan a outros os seus servizos. Para tal efecto,
xestionará directamente as reclamacións, denuncias e suxestións que os
cidadáns comuniquen ao Concello a través da oficina a que se refire o Art. 5
desta Ordenanza.
3. O Concello fará campañas de información e sensibilización social sobre a
presente Ordenanza.
TÍTULO II
DA LIMPEZA PÚBLICA

CAPÍTULO I
Da limpeza pública como consecuencia do uso común xeral dos cidadáns
Artigo 9.Para os efectos da limpeza, considérase como vía pública: as rúas, paseos,
avenidas, beirarrúas, bulevares, travesías, prazas, parques, zonas axardinadas,
túneles viarios e demais bens de uso público, destinados directamente ao uso común
xeneral dos cidadáns.
1. Os residuos de pequeno volume tales como papeis, cabichas, envoltorios,
peladuras, etc., deberán depositarse nas papeleiras instaladas ao efecto.
2. Prohíbese botar cigarros, cigarros, cabichas ou outras materias acendidas nas
papeleiras. En todo caso deberán depositarse nelas unha vez apagados.
3. Prohíbese igualmente botar á vía pública calquera clase de desperdicio dende
os vehículos, xa estean parados ou en marcha.
4. Non se permite sacudir roupas e alfombras sobre a vía pública, nin, tampouco
dende os balcóns ventás ou terrazas, fóra do horario establecido para iso na
presente Ordenanza. En todo caso, estas operacións realizaranse de forma
que non causen danos nin molestias a persoas ou cousas.
5. Non se permite regar as plantas instaladas no exterior dos edificios se a
consecuencia desta operación se producen verteduras ou salpicaduras sobre a
vía pública ou sobre os seus elementos. O rego farase conforme ao horario
que se establece na presente Ordenanza, e sempre coa debida precaución e
coidado para non causar prexuízos.
6. Prohíbese chuspir e satisfacer as necesidades fisiolóxicas na vía pública e
lugares non destinados expresamente para iso.
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7. Prohíbese botar á vía pública dende ventás, terrazas, balcóns, aberturas
exteriores, etc., dos edificios, vivendas ou establecementos calquera tipo de
residuo urbano, mesmo en bolsas ou outros recipientes.
8. Queda prohibido realizar calquera operación que poida ensuciar a vía pública,
e de forma especial o lavado e limpeza de vehículos, a vertedura de augas
procedentes de lavado, e a manipulación ou selección das escouras ou
residuos urbanos.
9. Queda prohibido o abandono de restos vexetais procedentes de podas ou de
calquera outras actuacións agrícolas na vía pública ou en espazos de uso e
desfrute común.

CAPÍTULO II
Da sucidade na vía pública a consecuencia de obras e actividades diversas

Artigo 10.1. Todas as actividades que poidan ocasionar sucidade na vía pública, calquera
que sexa o lugar en que se desenvolva, e sen prexuízo das licenzas ou
autorizacións que en cada caso sexan procedentes, esixen dos seus titulares a
obriga de adoptar as medidas necesarias para evitar que se ensucíe a vía
pública, así como a de limpar coa frecuencia axeitada a parte afectada desta, e
retirar os materiais residuais resultantes.
2. A Autoridade Municipal poderá requirir o responsable para que efectue as
accións de limpeza correspondentes.
Artigo 11.1. Para previr a sucidade, as persoas que realicen traballos ou obras que afecten
á vía pública, deberán proceder á protección destas mediante a colocación de
elementos adecuados arredor dos derrubamentos, terras e outros materiais
sobrantes de obra, de modo que se impida a expansión e vertedura destes
materiais fóra da zona afectada polos traballos.
2. Se fose necesario, baseándose no feito de que os vehículos de transporte
dependentes da obra producisen sucidade na vía pública, instalarase un
sistema de lavado das rodas destes vehículos.
3. En especial, as zonas inmediatas aos traballos de gabias, canalizacións, etc.,
realizadas na vía pública, deberán manterse sempre limpas e exentas de toda
clase de materiais residuais.
4. Cando se trate de obras na vía pública, independentemente das medidas de
seguridade vial, deberán instalarse valla e elementos de protección, así como
tubos para a carga e descarga de materiais e produtos de derrubamento, que
deberán reunir as condicións necesarias para impedir a sucidade na vía pública
e que se causen danos ou molestias a persoas ou cousas.
4

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

5. Os vehículos destinados aos traballos de construción, darán cumprimento ás
prescricións que se establecen sobre transporte e vertedura de terras e
entullos.
Artigo 12.Cando se trate de edificios en construción, rehabilitación, reforma ou
derrubamento, será o contratista da obra o responsable da limpeza de vía pública que
se vexa afectada polas obras.
Artigo 13.1. Prohíbese o abandono ou deposición na vía pública de calquera material
residual, ou a súa vertedura nalgún dos seus elementos.
2. No caso concreto dos envases e embalaxes non producidos por particulares e
susceptibles de reciclarse, os propietarios da actividade xeradora destes
deberán axustarse á xestión realizada polo servizo de limpeza.
3. Os residuos depositaranse, en todo caso, en elementos de contención
autorizados polo Concello, e seguindo en canto á instalación as directrices que
para colectores na vía pública quedan establecidas.
4. A utilización de elementos de contención para obras será preceptiva cando se
haxa de ocupar espazo público para o seu depósito e axustarán as súas
dimensións ás características das vías públicas en que se sitúen, de tal modo,
que non sexa impeditiva da prestación destes servizos.
5. Os colectores para obras deberán retirarse da vía pública coas condicións que
establece a presente Ordenanza e, en todo caso, dentro das vinte e catro
horas seguintes á finalización dos traballos. Superado o termo de vinte e catro
horas, os materiais abandonados na vía pública adquirirán o carácter de
propiedade municipal, sen que o responsable poida reclamar o Concello polas
perdas ocasionadas na eliminación destes materiais, e sen prexuízo da taxa
fiscal a aplicar pola prestación do correspondente servizo, nin das sancións
que sexan aplicables.
Artigo 14.1. Finalizadas as operacións de carga, descarga, saída ou entrada a obras,
almacéns, etc., de calquera vehículo que poida producir sucidade na vía
pública, o persoal responsable das devanditas operacións, e subsidiariamente,
os titulares dos establecementos e obras onde se efectuaran e, en último
termo, o propietario ou o condutor do vehículo, procederán á limpeza da vía
pública e dos elementos desta que se ensuciasen, así como á retirada dos
materiais verquidos, todo iso sen prexuízo do establecido no Art. 13 da
presente Ordenanza.
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2. As persoas mencionadas no apartado anterior, e pola mesma orde, serán as
responsables das infraccións que polos conceptos citados se fixesen á
presente Ordenanza.
Artigo 15.1. Queda prohibido o transporte de formigón con vehículo formigoneira sen levar
pechada a boca de descarga cun dispositivo que impida a vertedura de
formigón na vía pública.
2. Prohíbese limpar as formigoneiras na vía pública e calquera outro lugar non
adecuado para iso.
3. Do incumprimento dos apartados anteriores serán responsables o propietario e
o condutor do vehículo, quedando obrigados á limpeza do formigón que se
verca, e da vía pública afectada, sen prexuízo das sancións que correspondan.
Artigo 16.Prohíbese a manipulación e selección de calquera tipo de material residual
depositado na vía pública.
Artigo 17.Prohíbese rebuscar, furgar e extraer elementos depositados nas papeleiras e
recipientes instalados na vía pública.
Artigo 18.A limpeza de escaparates, tendas, puntos de venda, establecementos
comerciais, etc., efectuada polos particulares, farase de acordo co disposto na
presente Ordenanza, coa precaución de non ensuciar a vía pública. O titular da
actividade será responsable diso.
Artigo 19.Prohíbese realizar na vía pública os actos que se especifican a continuación:
a. Baleirar, verquer e depositar calquera clase de materiais residuais tanto nas
calzadas coma nas beirarrúas - salvo as que vaian ser retiradas polo servizo de
limpeza pública-, gabias, soares e rede de saneamento.
b. Derramar nos mesmos lugares calquera tipo de auga sucia, a excepción da
rede de saneamento.
c. A vertedura, mesmo na rede de saneamento, de calquera tipo de residuo
industrial líquido, sólido ou solidificable.
d. O abandono de animais mortos.
e. A limpeza de animais.
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f. A reparación de vehículos.
g. Realizar calquera acto que produza sucidade ou sexa contrario á limpeza e
decoro da vía pública.
Artigo 20.1. Prohíbese o abandono de mobles e aparellos particulares na vía pública, salvo
os que estean á espera de ser retirados polo servizo especial de recollida
destes segundo as condicións establecidas: días e horas de recollida,
cantidades, modo de presentación dos residuos e inscrición previa na Área de
Medio.
2. Prohíbese o abandono na vía pública de residuos perigosos de orixe
domiciliaria ou industrial salvo no caso excepcional de que estean á espera de
ser retirados polo servizo especial de recollida segundo as condicións
establecidas polo Concello e seguindo as medidas de seguridade exixidas polo
mesmo para evitar calquera tipo de risco para a saúde e o medio ambiente.
3. Será potestade dos servizos municipais a retirada sen previo aviso de todo
obxecto ou material abandonado na vía pública.
4. Os materiais retirados polos servizos municipais, serán trasladados, para o seu
depósito ou eliminación, aos lugares previstos para tal fin pola Autoridade
Municipal.
5. O depósito ou tratamento destes materiais se rexerá, en todo momento, pola
lexislación vixente e, no non previsto, polo que dispoña a Autoridade Municipal
Competente.
6. Os gastos ocasionados pola súa recollida, transporte e custodia destes
materiais, serán a cargo dos seus propietarios ou dos produtores de escouras.

CAPÍTULO III
Da limpeza e mantemento dos elementos e partes exteriores dos inmobles

Artigo 21.1. Os propietarios de inmobles, ou subsidiariamente, os titulares, están obrigados
a mantelos nas debidas condicións de seguridade, limpeza e ornato público.
Artigo 22.1. As comunidades de propietarios dos edificios ou gabas propietarios de terreos,
vivendas e establecementos están obrigados a manter limpas as fachadas, os
rótulos de numeración dos portais, as medianeiras descubertas, as entradas,
as escaleiras de acceso e, en xeral, todas as partes dos inmobles que sexan
visibles dende a vía pública. Os propietarios de baixos deberán pechalos
debidamente con ladrillo ou bloque e procederán o seu caleado e pintado.
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2. Para estes efectos, os propietarios deberán proceder aos traballos de
mantemento, limpeza, rebozado e estucado, cando por motivos de ornato
público sexa necesario ou o ordene a Autoridade Municipal, logo de informe de
servizos municipais competentes.
3. Suposto o incumprimento dos apartados anteriores, e logo de trámite de
audiencia, o Concello requirirá os responsables para que no prazo que se lles
sinale realicen as obras ou operacións necesarias.
4. En caso de incumprimento, e cando as circunstancias o fagan aconsellable, ou
se obteñan melloras de interese xeral, o Concello poderá efectuar de forma
subsidiaria as obras e operacións de conservación e limpeza a que se refire o
presente artigo, imputando o custo aos propietarios, sen prexuízo das sancións
a que houbera lugar.

CAPÍTULO IV
Da limpeza e mantemento de urbanizacións e soares de propiedade privada

Artigo 23.1. Corresponde aos propietarios a limpeza á súa costa das beirarrúas, pasaxes,
calzadas, prazas, etc., das urbanizacións de dominio e uso privado.
2. Será tamén obriga dos propietarios a limpeza dos patios interiores de mazá, os
soares particulares, as galerías comerciais e similares.
3. O Concello exercerá o control e inspección do estado de limpeza dos
elementos obxecto dos apartados anteriores, e poderá requirir os responsables
para a súa limpeza, de acordo coas instrucións que para o efecto diten os
servizos municipais.
Artigo 24.1. Os propietarios de soares e terreos deberán mantelos libres de escouras e
residuos, e nas debidas condicións de salubridade, hixiene, seguridade e
ornato público.
2. A prescrición anterior inclúe a esixencia da desratización e desinfección dos
soares.
3. O Concello poderá permitir a ausencia de valado nos casos en que,
transitoriamente, os soares se destinen a esparexemento, benestar social ou
funcións de interese público.
4. Queda prohibido que calquera clase de vexetación (silveiras, matoeiras, mirtos,
setos, etc.,) dos soares e terreos particulares invadan a vía pública. Os setos
vexetais dos soares e terreos particulares deberán respectar a liña vertical do
linde do soar ou terreo e non invadir a vía pública.

8

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

Artigo 25.1. En caso de ausencia dos propietarios e cando existan razóns de interese
público, derivados das condicións de insalubridade dos terreos, o Concello
poderá acceder á parcela a través da porta de acceso, logo de cumprimento de
trámites legalmente establecidos.
2. Os servizos municipais imputarán aos propietarios os custos das operacións
que fosen necesarias, así como as que se deriven da devolución ao seu estado
inicial e a sanción correspondente por incumprimento e abandono.
Artigo 26.1. Tratándose de zonas urbanizadas ou afectadas polo plan urbanístico, e
mediando cesión dos seus propietarios para uso público, o Concello, unha vez
oídos os interesados, poderá facerse cargo total ou parcialmente do
mantemento das condicións obxecto dos artigos precedentes.
2. No suposto contemplado no apartado anterior, a Autoridade Municipal
Competente, en exercicio das súas facultades, resolverá de acordo co interese
cidadán.

CAPÍTULO V
Repercusións na limpeza respecto á tenza de animais na vía pública

Artigo 27.1. Este capítulo queda recollido na Ordenanza Municipal de Tenza de Animais.

CAPÍTULO VI
Actuacións do cidadán en caso de nevada, riadas, asolagamentos e outras
situacións excepcionais respecto á limpeza da vía pública

Artigo 28.1. Ante unha situación excepcional os propietarios de edificios, titulares de
negocios, o titular administrativo (cando se trate de edificios públicos), os
propietarios de soares, e subsidiariamente os responsables destes, están
obrigados a cumprir coas prescricións seguintes.
2. Os restos e os materiais procedentes das citadas situacións depositaranse na
beirarrúa, xunto ao bordo, pero non na calzada, e de modo que:
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a. Non se deposite sobre os vehículos estacionados.
b. Non impida a circulación de auga polas corredías, nin o acceso e circulación de
vehículos.
c. Quede libre o acceso ao sumidoiro, ou tapa de rexistro da rede de sumidoiros
máis próxima.
Artigo 29.Mentres dure a situación de excepción, os cidadáns en xeral, e os propietarios
de inmobles, negocios, lonxas, solares, vehículos, etc., deberán observar as
instrucións que en todo momento dite a Autoridade Municipal.
Artigo 30.En ningún caso será lanzada á vía pública os materiais procedentes dos
citados fenómenos atmosféricos que se acumulase en terrazas, balcóns, cubertas e
restantes partes dos edificios, salvo as disposicións que en sentido contrario dite a
Autoridade Municipal Competente.

CAPÍTULO VII
Horarios

Artigo 31.1. O horario para sacudir roupas e alfombras será dende as 6.30 horas da mañá
ás 9.00 horas da mañá e o horario para regar as plantas será dende as 22.00
horas da noite ás 9.00 horas da mañá, cumprindo sempre o disposto en
artigos anteriores.
2. O horario autorizado para a limpeza de escaparates, tendas, postos de
venda, etc., así como a limpeza xeral de terrazas, veladores, etc., de
establecementos públicos ou de hostalaría, realizarase de modo que non
cause molestias aos viandantes.
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TÍTULO III
DA LIMPEZA DA CIDADE EN CANTO AO USO COMÚN ESPECIAL E PRIVATIVO E
AS MANIFESTACIÓNS PÚBLICAS NA RÚA

CAPÍTULO I
Condicións xerais e ámbito de aplicación
Artigo 32.De acordo co establecido no artigo 1, o presente Título considera as normas a
seguir para manter a limpeza do municipio nestes aspectos:
a. O uso común, especial e privativo dos bens de dominio público municipal.
b. A prevención da sucidade no municipio que puidese producirse como
consecuencia de actividades públicas na vía pública.
Artigo 33.1. A sucidade da vía pública producida como consecuencia do uso común e
privativo, será responsabilidade dos seus titulares.
2. Os titulares de establecementos, sexan ou non fixos, tales como bares, cafés,
quioscos, postos de venda e similares, están obrigados a manter nas debidas
condicións de limpeza tanto as propias instalacións, como o espazo urbano
sometido á súa influencia.
3. O Concello poderá esixir aos titulares a que se refire o apartado anterior o
correcto uso de recipientes homologados para o depósito e retención dos
residuos producidos polo consumo nos seus establecementos.
Artigo 34.1. Os organizadores privados dun acto público en espazos de propiedade pública,
serán os responsables da sucidade derivada de tal acto nestes.
2. Para os efectos da limpeza da cidade, os organizadores privados de actos
públicos están obrigados a informar o Concello do lugar, percorrido e horario
destes. O Concello poderalles esixir a constitución dunha fianza en función dos
previsibles traballos extraordinarios de limpeza que puidese corresponder
efectuar a consecuencia da sucidade producida polas celebración do acto. De
atoparse o espazo ocupado e o da súa influencia en perfectas condicións de
limpeza, a fianza será devolta. No caso contrario, deducirase desta o importe
dos traballos extraordinarios a realizar.
3. Se como consecuencia directa dun acto público se producisen deterioracións
na vía pública ou no seu mobiliario, serán diso responsables os seus
organizadores ou promotores, os que deberán aboar os gastos de reposición,
con independencia das sancións a que hubiere lugar.
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CAPÍTULO II
Das pintadas
Artigo 35.1. Prohíbese toda clase de pintadas na vía pública, tanto sobre os seus
elementos estruturais, calzadas, beirarrúas e mobiliario urbano, coma sobre os
muros, paredes, estatuas, monumentos e calquera elemento externo da
cidade.
2. Serán excepción, en relación co apartado anterior:
a) As pinturas murais realizadas sobre as valla de soares, peches de obra,
paredes medianeiras vistas e elementos con carácter provisional.
b) En calquera momento, a través dos servizos municipais correspondentes, o
Concello poderá proceder ao borrado ou eliminación das pintadas, tanto se
dispoñen de autorización, coma se non a tivesen.

TÍTULO IV
DA RECOLLIDA, TRANSPORTE E VERTEDURA DE TERRAS E ENTULLOS
CAPÍTULO I
Condicións xerais e ámbito de aplicación

Artigo 36.O presente Título regulará as seguintes operacións.
a) O libramento, carga, transporte, acumulación e vertedura das escouras
cualificadas como terras e entullos.
b) A instalación na vía pública de elementos de contención ( sacos, colectores,
etc.) para obras, destinados á recollida e transporte de terras e entullos.

As disposicións deste Título non rexerán para as terras e outros materiais
asimilables cando sexan destinados á venda ou á subministración para traballos de
obra nova. Se serán aplicables a todas as prescricións que establece a presente
Ordenanza en canto á prevención e corrección da sucidade da vía pública, producida
a consecuencia da carga, descarga e transporte de citados materiais.
Artigo 37.Aos efectos da presente Ordenanza, terán a consideración de terras e entullos,
os seguintes materiais residuais:
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1. As terras, pedras e materiais similares procedentes de escavacións.
2. Os residuos resultantes de traballos de construción, demolición, derrubamento
e, en xeral, todos os sobrantes de obras maiores e menores.
3. Calquera material residual asimilable aos anteriores e os que en circunstancias
especiais determine a Autoridade Municipal Competente.
Artigo 38.A intervención Municipal en materia de terras e entullos terá por obxecto evitar
que, a consecuencia das actividades expresadas, se produza:
1. A vertedura incontrolada dos devanditos materiais ou efectuada de forma
inadecuada.
2. A vertedura en lugares non autorizados.
3. A ocupación indebida de terreos ou bens de dominio público.
4. A deterioración dos pavimentos e restantes elementos estruturais da zona
urbana.
5. A sucidade na vía pública e demais superficies do municipio.
6. O abandono na vía pública de entullos e elementos de contención nos que se
recollen.
Artigo 39.O Concello fomentará que a vertedura de terras e entullos se efectue de forma
que se procure a recuperación de espazos públicos e privados.

CAPÍTULO II
Da utilización de colectores e sacos para obras
Artigo 40.Aos efectos da presente Ordenanza, desígnanse co nome de "colectores" para
obras, os recipientes normalizados, especialmente deseñados para ser cargados e
descargado sobre vehículos de transporte especial, e destinados á recollida dos
materiais residuais que se especifican no artigo 37.
Denomínase "saco de entullos" ao recipiente de tecidos de materiais téxtiles ou
plásticos, de forma cúbica ou prismática rectangular, dotado de dispositivos de
suspensión que permita a súa carga e descarga dende vehículos con caixa de carga
con elementos de elevación.
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Artigo 41.1. A colocación de colectores e sacos para obras está suxeita a licenza municipal,
que será outorgada polos servizos municipais correspondentes.
2. O pagamento de taxas pola colocación de colectores para obras, na vía
pública, regularase pola correspondente Ordenanza Fiscal.
Artigo 42.Os colectores para obras soamente poderán ser utilizados polos titulares da
licenza á que fai referencia o artigo 41 anterior.
Artigo 43.1. Os colectores para obras están obrigados en todo momento a presentar no seu
exterior de xeito perfectamente visible:
a) O nome ou razón social e teléfono do propietario ou da empresa
responsable.
b) Cantos datos sexan esixibles para a súa identificación, en función da licenza
municipal concedida.
2. Os colectores para obras deberán estar pintados de cores que destaquen a
súa visibilidade, tanto de día, como de noite.
Artigo 44.1. Unha vez cheos, os colectores para obras deberán ser tapados
inmediatamente de modo adecuado, de forma que non se produzan verquidos
ao exterior dos materiais residuais.
2. Igualmente é obrigatorio tapar os colectores ao finalizar o horario de traballo.
3. En ningún caso o contido dos materiais excederá o nivel máis baixo do límite
superior do colector.
4. Mentres non sexan utilizados, os colectores permanecerán tapados de forma
que non se poidan producir verteduras ao exterior.
Artigo 45.1. As operacións de instalación e retirada dos colectores para obras deberán
realizarse de modo que non causen molestias aos cidadáns.
2. Os colectores de obras deberán utilizarse ou manipularse de modo que o seu
contido, ou parte del, non se verca na vía pública ou non poida ser levantado
ou esparexido polo vento.
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3. Ao retirar o colector, o titular da licenza de obras deberá deixar en perfectas
condicións de limpeza a superficie da vía pública afectada pola súa ocupación
e o seu ámbito inmediato.
4. O titular da licenza de obras será o responsable do estado da vía pública así
como dos danos causados nesta, debendo comunicalos inmediatamente aos
servizos municipais correspondentes en caso de producirse.
Artigo 46.1. En función do tipo de obra, e da vía pública onde se vaia instalar o colector, o
Concello autorizará o modelo de colector e o horario máis axeitado.
2. Os colectores metálicos para entullos clasifícanse en ordinarios e especiais. As
características de cada un fixaranse nas normas que a autoridade Municipal
aprobe para tal efecto. En calquera caso, se consideran especiais os
colectores que superen 5 m3 de capacidade.
3. Nas rúas normais, con calzada e beirarrúas pavimentadas, solo permitirase a
colocación e utilización de colectores ordinarios.
4. Os colectores especiais só se autorizarán en casos especiais debidamente
xustificados, con autorizacións especiais sempre que se depositen en zonas
amplas e sobre chans sen pavimentar.
5. Tamén se poden utilizar colectores especiais para traballos viarios situados
dentro do recinto pechado da obra e sempre que a súa colocación non
represente un incremento da superficie da zona.
6. A Autoridade municipal poderá establecer limitacións de horario de
permanencia na vía pública dos colectores e sacos de entullo.
Artigo 47.1. Os colectores e sacos de entullos situaranse, se fose posible, no interior da
zona pechada de obras e, noutro caso, na calzada, xunto ao bordo nas rúas
con beirarrúas.
2. De non ser posible dentro da obra, en praza, zonas peonís, rúas sen
beirarrúas, etc., os colectores colocaranse o máis próximo á obra, non
obstaculizando accesos a vivendas ou establecementos, e prexudicando o
mínimo posible o paso de peóns ou vehículos.
3. En todo caso, deberán observarse na súa colocación as prescricións seguintes:
a) Situaranse preferentemente diante da obra á que serven ou tan preto como
sexa posible.
b) Deberán colocarse de modo que non impidan a visibilidade dos vehículos,
especialmente nos cruzamentos, respectando as distancias establecidas
para os estacionamentos polo Código de Circulación.
c) Non poderán situarse nos pasos de peóns nin diante deles, nin nos vaos
nin reservas de estacionamento e parada, agás cando estas reservas
sexan solicitadas para a mesma obra.
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d) En ningún caso poderán ser colocados, total ou parcialmente, sobre as
tapas de acceso de servizos públicos, sobre hidratantes de incendios,
gabias das árbores nin, en xeral, sobre ningún elemento urbanístico a
utilización do cal puidese ser dificultada en circunstancias normais ou en
caso de emerxencia.
4. Colocaranse, en todo caso, de modo que o lado máis longo do colector estea
situado en sentido paralelo á beirarrúa ou á liña de fachada.
5. Cando os colectores ou sacos de entullos están situados na calzada, deberán
separarse 0.20 m. do bordo da beirarrúa, de modo que non impidan que as
augas superficiais alcancen e discorran pola corredía ata o sumidoiro máis
próximo debendo protexerse cada colector cando a colocación deste supoña
un estreitamento dos carrís de circulación, por tres conos de tráfico, como
mínimo, colocados na vía pública, en liña oblicua polo lado do colector máis
próximo ao da circulación ou calquera outro procedemento que se estime
idóneo colocado da forma antes citada e que cumpra coa función que se
pretende.
6. Cando os colectores deban permanecer na vía pública durante a noite,
deberán levar incorporados os sinais reflectantes ou luminosos suficientes para
facelos identificables.
Artigo 48.Os colectores para obras serán retirados da vía pública:
1. Ao expirar o termo da concesión da licenza de obras.
2. Cando existan razóns de interese público previo requirimento da Autoridade
Municipal.
3. En canto estean cheos, para proceder ao seu baleirado e sempre dentro do
mesmo día en que se produciu a enchedura.

CAPÍTULO III
Do libramento e verquedura de terras e entullos

Artigo 49.1. O libramento de terras e entullos, por parte dos cidadáns, poderase efectuar
das seguintes maneiras:
a) Directamente nos colectores de obras autorizados por Concello, contratados
a cargo dos particulares, respectando o disposto no artigo 39 desta
Ordenanza.
b) No punto limpo do municipio sempre que se trate de entullos de pequenas
obras domiciliarias, presentados en sacos de non máis de 25 kg.
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2. En todos os libramentos de terras e entullos a que fai referencia o apartado
anterior, o promotor da obra será o responsable da sucidade que se ocasione
na vía pública, estando obrigado a deixar limpo o espazo urbano afectado.

Artigo 50.1. No que respecta ao libramento e vertedura de terras e entullos, prohíbese:
a) Depositar nos colectores de obra residuos que conteñan materias
inflamables, explosivas, tóxicas, nocivas e perigosas; susceptibles de
putrefacción ou de producir olores desagradables, e toda clase de materiais
residuais que poidan causar molestias aos usuarios da vía pública.
b) Depositar mobles, aparellos, trastes vellos e calquera material residual
similar, nos colectores de obra.
c) A vertedura en terreos de dominio público ou privado que non fosen
expresamente autorizados polo Concello para tal fin.
2. Serán sancionados os que infrinxan o apartado anterior.

CAPÍTULO IV
Do transporte de terras e entullos

Artigo 51.1. O transporte de terras e entullos polas vías urbanas deberá realizarse de
acordo ao disposto na presente Ordenanza.
2. O disposto na presente Ordenanza enténdese sen prexuízo do cumprimento da
restante normativa que sexa de aplicación.
Artigo 52.1. Os vehículos en que se efectúe o transporte de terras e entullos reunirán as
debidas condicións para evitar a vertedura do seu contido sobre a vía pública.
2. Na carga de vehículos adoptaranse as precaucións necesarias para impedir que se
ensucie a vía pública.
3. Non se permite que os materiais transportados superen os extremos superiores da
caixa do camión ou do colector. Non se permite tampouco a utilización de suplementos
adicionais non autorizados para aumentar as dimensións ou a capacidade de carga
dos vehículos e colectores.
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4. Os materiais transportados deberán ser cubertos ou protexidos de modo que non se
desprenda po, nin se produzan verteduras de materiais residuais.
5. O transporte de terras e entullos precisará de previa autorización municipal na que
previo o control da existencia de licenza urbanística para a realización do mesmo o
Concello fixará unha ruta obrigatoria por onde deben transitar para facer ditos
depósitos previo informe dos servizos técnicos municipais que fixarán no seu caso a
prestación de previa fianza que non será devolta en tanto os servizos técnicos
municipais informen sobre o correcto estado das pistas utilizadas
Artigo 53.1. Os transportistas de terras e entullos están obrigados a proceder á limpeza
inmediata do tramo de vía afectada o cal incluirá, no seu caso, a limpeza do sistema
de rede de sumidoiros no caso que como consecuencia da súa actuación este se
atopara afectado no suposto de que a vía pública se ensuciase a consecuencia das
operacións de carga, descarga e transporte.
2. Tamén quedan obrigados a retirar en calquera momento, e sempre que sexan
requiridos pola Autoridade Municipal, as terras e entullos verquidos en lugares non
autorizados, sen prexuízo da infracción na que incorreran e da sanción que se lles
poida impoñer tras a instrución do correspondente expediente.
3. Os servizos municipais poderán proceder á limpeza da vía pública afectada e a
retirada dos materiais verquidos á que fan referencia os apartados 1 e 2 anteriores,
sendo imputados aos responsables os gastos que diso se deriven, e sen prexuízo da
sanción que corresponda.
4. En canto ao disposto no apartado 3 anterior, serán responsables solidarios os
empresarios e promotores das obras e traballos que orixinaran o transporte de terras e
entullos.
5. A responsabilidade sobre o destino último das terras e entullos finaliza no momento
en que estes materiais sexan recibidos e descargados nas localizacións autorizadas
ao efecto polos servizos municipais.

CAPÍTULO V
Licenza de obras no que concirne a limpeza

Artigo 54.A concesión da licenza de obras levará aparellada, en canto se refire á
produción de terras e entullos, a autorización correspondente para:
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a) Producir entullos.
b) Colocación de elementos de contención na vía pública.
c) Transportar as terras e entullos pola cidade, nas condicións establecidas nos
artigos 51, 52 e 53 da presente Ordenanza.
d) Descargar os devanditos materiais de acordo na presente Ordenanza.

Artigo 55.O pagamento da taxa correspondente á licenza de obras incluirá as cargas
fiscais municipais correspondentes a:
a) O transporte de terras e entullos pola cidade.
b) O servizo de eliminación en terreos de uso público autorizados polos servizos
municipais.
Artigo 56.O titular da licenza será o responsable:
a) Dos danos que os elementos de contención causen a calquera elemento da vía
pública.
b) Dos que causen a terceiros.
c) Do cumprimento das obrigas impostas nesta Ordenanza.

CAPÍTULO VI
Horario

Artigo 57.A deposición de terras e entullos nos colectores farase durante as horas
hábiles de traballo, sen que se causen molestias aos veciños.
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TÍTULO V
RÉXIME SANCIONADOR

Disposicións Xerais
Artigo 58.Constitúen infracción administrativa en relación coas materias ou omisións que
contraveñan o establecido nas normas que integren o seu contido que regula a
presente Ordenanza os actos.
Artigo 59.As infraccións serán sancionadas, conforme se determina no anexo da
presente Ordenanza, polo Alcalde, dentro dos límites que a lexislación aplicable
autoriza e sen prexuízo das responsabilidades civís e penais a que houbese lugar no
seu caso.
Artigo 60.1. As responsabilidades derivadas do incumprimento das obrigas sinaladas na
Ordenanza serán esixibles non só polos actos propios, senón tamén polos daquelas
persoas de quen se deba responder.
2. Cando se trate de obrigas colectivas, tales como limpeza de elementos comúns, a
responsabilidade será atribuída á respectiva comunidade de propietarios ou habitantes
do inmoble cando aquela non estea constituída.
Artigo 61.A graduación das sancións estará en función da reincidencia nas infraccións
que puidesen cometerse. Para estes efectos, será considerado reincidente o titular ou
particular que fose sancionado nos doce meses precedentes, polo mesmo concepto,
unha ou máis veces.
Artigo 62.Calquera outro incumprimentos que non teñan sinalada especificamente contía
económica como sanción, conforme ao establecido no ANEXO desta Ordenanza,
serán sancionados en atención por importe de de 60 euros
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Artigo 63.En todo caso, con independencia das sancións que puidesen impoñerse,
deberán ser obxecto de axeitado resarcimento os danos que se houbesen irrogado
nos bens de dominio público, previa a súa avaliación polos servizos municipais
correspondentes.
Disposición Derrogatoria Única.
Coa entrada en vigor da presente Ordenanza quedan derrogadas cantas normas
municipais de igual rango opóñanse, contradigan ou resulten incompatibles co
regulado nesta.

ANEXO. SANCIÓNS

CADRO DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
LEVES
Artigo
incumprido
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.8
9.9
10.1
13.1
13.2
13.3
13.5
14.1
15.1
16
17
18
19.a
19.b
19.d

1ª Infracción
sanción con multa en €
60
100
60
60
60
60
100
150
150
150
150
150
150
150
150
60
60
60
150
150
150
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19.e
19.f
19.g
20.1
21.1
22.1
23.1
23.2
24.4
29
30
31.1
31.2
33.2
33.3
35.1
41.1
42
43.1
43.2
44.1
44.2
44.3
44.4
45.1
45.2
45.3
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
48.1
48.3
50.1.b
52.1
52.2
52.3
52.4
53.1
57.1

150
200
60
60
150
150
175
175
100
175
175
60
60
175
175
100
175
150
150
150
175
175
150
175
150
175
175
150
150
150
150
150
150
175
175
175
175
175
175
175
175
150
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GRAVES
Artigo
Incumprido
9.7
11.1
11.3
11.4
15.2
19.c
20.2
24.1
48.2
50.1a
52.5
53.2
Reincidencia en Infraccións
Leves

1ª Infracción
sanción con multa en €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300

MOI GRAVES
Artigo
Incumprido
50.1.c
Reincidencia en
Infraccións Graves

1ª Infracción
sanción con multa en €
800
600

Foz, a 26 de agosto de 2008

O Alcalde
José María García Rivera
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