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xaneiro, procédese a notificar mediante a publicación no BOP e no taboleiro de anuncios do Excmo.
Concello de Pontevedra o seguinte:
“Visto informe do enxeñeiro industrial deste
Concello no que se pon de manifesto a existencia de
terreo en mal estado de conservación e limpeza incumplindo o previsto no art. 199 da Lei 9/2002 de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural de Galicia, identificándose ao propietario a
Dª Elisa Rivas Mourente.
Tendo en conta que é obriga dos propietarios
dos terreos, e urbanizacións de iniciativa particular
e edificacións mantelos en condicións de seguridade, salubridade e ornato público e con suxeición ás
normas sobre protección do medio ambiente e do
patrimonio histórico, e que os Concellos ordenarán
de oficio ou por instancia de calquera interesado, a
execución das obras necesarias para conservar
aquelas condicións, con indicación de prazo de realización (art. 199 da Lei 9/2002 de 30 de decembro
de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia e arts. 24 e 26 do Decreto 28/1999,
de 22 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia), por
medio do presente, e con carácter previo orde de
excución a que haxa lugar en dereito para que proceda á limpeza do predio outórgaselle, ó abeiro dos
arts 27 do Decreto 28/1999, e 84 da Lei 30/92 do réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, trámite de
Audiencia e vista no expediente durante un prazo
de 10 días, contados a partir da notificación do
presente acto administrativo co fin de que poida
examinalo e presenta-las alegacións que estime
procedentes en defensa dos seus dereitos e intereses
O que lle comunico para os oportunos efectos.
Pontevedra, 24 de novembro do 2008.—O Concelleiro Delegado da Área de Protección Cidadá,
Guillerme Vázquez Vázquez.
2008012171
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terreo en mal estado de conservación e limpeza incumplindo o previsto no art. 199 da Lei 9/2002 de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural de Galicia, identificándose ao propietario a
D. Ángel García Arosa.
Tendo en conta que é obriga dos propietarios
dos terreos, e urbanizacións de iniciativa particular e edificacións mantelos en condicións de seguridade, salubridade e ornato público e con suxeición ás normas sobre protección do medio ambiente e do patrimonio histórico, e que os Concellos
ordenarán de oficio ou por instancia de calquera
interesado, a execución das obras necesarias para
conservar aquelas condicións, con indicación de
prazo de realización (art. 199 da Lei 9/2002 de 30
de decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e arts. 24 e 26 do
Decreto 28/1999, de 22 de xaneiro, polo que se
aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística
para o desenvolvemento e aplicación da Lei do
Solo de Galicia), por medio do presente, e con carácter previo á orde de execución a que haxa lugar
en dereito para que proceda á limpeza do predio
outórgaselle, ó abeiro dos arts. 27 do Decreto
28/1999, e 84 da Lei 30/92 do réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, trámite de Audiencia e vista no
expediente durante un prazo de 10 días, contados
a partir da notificación do presente acto administrativo co fin de que poida examinalo e presentalas alegacións que estime procedentes en defensa
dos seus dereitos e intereses.
O que lle comunico para os oportunos efectos.
Pontevedra, 24 de novembro cJe 2008.—O Concelleiro Delegado da Área de Protección Cidadá,
2008012172
Guillerme Vázquez Vázquez.
� � �

V I G O

——————
Asunto: Notificación de trámite de audiencia previo
a orde de execución de limpeza de terreo sito en
Campolongo.
Intentada a notificación do acto de trámite sinalado no asunto a D. Ángel García Arosa e ao non
resultar posible a súa práctica efectiva, de acordo
co previsto no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
na redacción conferida pola Lei 4/1999, do 13 de
xaneiro, procédese a notificar mediante a publicación no BOP e no taboleiro de anuncios do Excmo.
Concello de Pontevedra o seguinte:
Visto informe do enxeñeiro industrial deste
Concello no que se pon de manifesto a existencia de

Anuncio aprobación definitiva da modificación das
disposicións comúns ás Ordenanzas Municipais
de Protección do Medio Ambiente. (Expediente
5739/306).
O Pleno do Concello de Vigo, en sesión ordinaria
de data 26 de maio de 2008, aprobou inicialmente a
“modificación das Disposicións comúns ás Ordenanzas municipais de protección do Medio Ambiente”. Transcorrido o prazo de trinta (30) días de
información pública e audiencia aos interesados ó
que se someteu, anunciado no Boletín Oficial de
Pontevedra (BOP), número 190, de data 1 de outubro de 2008, e non téndose formuladas ningunha
reclamación ou suxestión segundo certificado que
consta no expediente, enténdese definitivamente
aprobado o acordo ata entón provisional consonte o
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artigo 49.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora
das Bases de Réxime Local.
De conformidade co disposto nos artigos 71.2 en
relación co artigo 65.2 da Lei 7/1985 e 196.2 do
ROF, procédese á publicación do texto íntegro da
modificación das Disposicións Comúns ás Ordenanzas de protección do Medio Ambiente no BOP.
MODIFICACIÓN DAS DISPOSICIÓNS COMÚNS
ÁS ORDENANZAS MUNICIPAIS DE PROTECCIÓN
DO MEDIO AMBIENTE DO CONCELLO DE VIGO

Primeiro.—Engadir un artigo 16bis ás Disposicións Comúns ás ordenanzas Municipais de Protección do Medio Ambiente do Concello de Vigo, aprobadas definitivamente polo Pleno do Concello de
Vigo do 26 de maio de 1994 (BOP nº 200 do
18/10/1994), que terá o seguinte literal:
“Artigo 16bis.—1.—A determinación das infraccións, sancións e competencia nas materias ás que
se refiren as ordenanzas municipais de protección
do Medio Ambiente do Concello de Vigo será a establecida pola normativa sectorial de aplicación e,
supletoriamente, polas referidas ordenanzas.
2.—En concreto, será de aplicación preferente ó
réxime sancionador establecido polas ordenanzas:
a) En materia de contaminación atmosférica, a
Lei estatal 34/2007, do 16 de novembro, de
calidade do aire e protección da atmósfera e
a Lei Autonómica 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico
de Galicia, así coma as normas ditadas no
seu desenvolvemento.
b) En materia de residuos sólidos urbanos, a Lei
Estatal 10/1998, do 21 de abril, pola que se
ditan normas reguladoras en materia de residuos e a Lei Autonómica 10/1997, do 22 de
agosto, pola que se regula a xestión dos residuos sólidos urbanos así coma as normas ditadas no seu desenvolvemento.
3.—Calquera outra norma estatal ou autonómica que conteña tipificación de infraccións e sancións na materia regulada polas ordenanzas municipais e estableza a competencia municipal nas
mesmas será de aplicación preferente ó contido das
mesmas tanto na tipificación das infraccións coma
na contía das sancións.

Atmosférico, aprobada definitivamente polo Pleno
do Concello de Vigo do 26 de maio de 1994 (BOP
nº 200 do 18/10/1994), que terán o seguinte teor literal:
“Artigo 70
1.—Terán a consideración de infraccións administrativas os actos ou omisións que contraveñan as
normas contidas nas leis e nesta ordenanza, así
coma a desobediencia ós mandatos de establecer as
medidas correctoras sinaladas ou de seguir determinada conduta, en relación coas materias que as
mesmas regulan.
2.—As infraccións clasificaranse en leves, graves
e moi graves segundo establecen este e os artigos
seguintes.
3.—A resistencia, obstrución, escusa ou negativa
á actuación inspectora terá en todo caso a consideración de infracción grave.
4.—Calquera acto ou omisión que contraveña as
normas contidas nesta ordenanza e non estea tipificado coma infracción terá o carácter de infracción
leve.
5.—As sancións reguladas nesta sección son
compatibles, nos supostos nos que a lexislación
sectorial así o estableza, coa imposición de multas
coercitivas. Todo isto sen prexuízo da execución
subsidiaria polo Concello de Vigo ou por quen este
designe, por conta do infractor e á súa costa, das
actuacións necesarias para a reposición da legalidade.”
“Artigo 74
Sen prexuízo do establecido polo artigo 16bis
das Disposicións Comúns ás ordenanzas municipais
de Protección do Medio Ambiente do Concello de
Vigo, as infraccións ós preceptos desta ordenanza
sancionaranse da seguinte maneira:
a. Infraccións leves, con multa de ata 750 €.
b. Infraccións graves, con multa de 751 ata
1.500 €, precintado do emisor ou do vehículo,
clausura temporal do establecemento ou paralización da actividade por un espazo de
tempo non superior a seis meses.

4.—Salvo especificación contraria, no caso de
sancións establecidas por intervalos e en ausencia
de agravantes ou atenuantes, as sancións previstas
na normativa de aplicación serán impostas no grao
medio do intervalo.

c. Infraccións moi graves, con multa de 1.501
ata 3.000 €, precintado do emisor ou do vehículo, clausura temporal do establecemento ou
paralización da actividade por espazo superior a seis meses ou con carácter definitivo.”

5.—Cando polos mesmos feitos e fundamentos
xurídicos o infractor puidera ser sancionado con
arranxo a varias leis de aplicación, das posibles
sancións seralle imposta a de maior gravidade.

Terceiro.—Modificar o artigo 32 e engadir un artigo 32bis á ordenanza municipal reguladora dos
Vertidos non Domésticos de Augas Residuais, aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de
Vigo do 26 de maio de 1994 (BOP nº 200 do 18/10/
1994), que terán o seguinte literal:

Segundo.—Modificar os artigos 70 e 74 da ordenanza municipal de Protección do Medio Ambiente
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“Artigo 32
1.—Terán a consideración de infraccións administrativas os actos ou omisións que contraveñan as
normas contidas nas leis e nesta ordenanza, así
coma a desobediencia ós mandatos de establecer as
medidas correctoras sinaladas ou de seguir determinada conduta, en relación coas materias que as
mesmas regulan.
2.—As infraccións clasificaranse en leves, graves
e moi graves segundo establecen este e os artigos
seguintes.
3.—A resistencia, obstrución, escusa ou negativa
á actuación inspectora terá en todo caso a consideración de infracción grave.
4.—Calquera acto ou omisión que contraveña
as normas contidas nesta ordenanza e non estea tipificado coma infracción terá o carácter de infracción leve.
5.—As sancións reguladas nesta sección son compatibles, nos supostos nos que a lexislación sectorial
así o estableza, coa imposición de multas coercitivas. Todo isto sen prexuízo da execución subsidiaria
polo Concello de Vigo ou por quen este designe, por
conta do infractor e á súa costa, das actuacións necesarias para a reposición da legalidade.”
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2.—As infraccións clasificaranse en leves, graves
e moi graves segundo establecen este e os artigos
seguintes.
3.—A resistencia, obstrución, escusa ou negativa
á actuación inspectora terá en todo caso a consideración de infracción grave.
4.—Calquera acto ou omisión que contraveña as
normas contidas nesta ordenanza e non estea tipificado coma infracción terá o carácter de infracción
leve.
5.—As sancións reguladas nesta sección son compatibles, nos supostos nos que a lexislación sectorial
así o estableza, coa imposición de multas coercitivas.
Todo isto sen prexuízo da execución subsidiaria polo
Concello de Vigo ou por quen este designe, por conta
do infractor e á súa costa, das actuacións necesarias
para a reposición da legalidade.”
“Artigo 49
O abandono ou eliminación de vehículos que segundo a normativa de aplicación teñan a consideración de residuos sólidos urbanos, constituirá infracción grave e sancionarase con multa de
3.000€.”
“Artigo 51

“Artigo 32bis
Sen prexuízo do establecido polo artigo 16bis
das Disposicións Comúns ás ordenanzas municipais
de Protección do Medio Ambiente do Concello de
Vigo, as infraccións ós preceptos desta ordenanza
sancionaranse da seguinte maneira:
a. Infraccións leves, con multa de ata 750 €.
b. Infraccións graves, con multa de 751 ata
1.500 €, precintado do emisor ou do vehículo,
clausura temporal do establecemento ou paralización da actividade por un espazo de
tempo non superior a seis meses.
c. Infraccións moi graves, con multa de 1.501
ata 3.000 €, precintado do emisor ou do vehículo, clausura temporal do establecemento ou
paralización da actividade por espazo superior a seis meses ou con carácter definitivo”.
Cuarto.—Modificar os artigos 48, 49 e 51 da ordenanza municipal de Limpeza Pública e Tratamento de Residuos Sólidos Urbanos, aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Vigo do 26
de maio de 1994 (BOP nº 200 do 18/10/1994), que
terán o seguinte literal:

Sen prexuízo do establecido polo artigo 16bis
das Disposicións Comúns ás ordenanzas municipais
de Protección do Medio Ambiente do Concello de
Vigo, as infraccións ós preceptos desta ordenanza
sancionaranse da seguinte maneira:
a. Infraccións leves, con multa de ata 750 €.
b. Infraccións graves, con multa de 751 ata
1.500 €, precintado do emisor ou do vehículo,
clausura temporal do establecemento ou paralización da actividade por un espazo de
tempo non superior a seis meses.
c. Infraccións moi graves, con multa de 1.501
ata 3.000 €, precintado do emisor ou do vehículo, clausura temporal do establecemento ou
paralización da actividade por espazo superior a seis meses ou con carácter definitivo.”
Quinto.—Modificar o artigo 33 e engadir un artigo 33bis á ordenanza municipal reguladora da
instalación de contedores na Vía Pública, aprobada
definitivamente polo Pleno do Concello de Vigo do
26 de maio de 1994 (BOP nº 200 do 18/10/1994),
que terán o seguinte literal:

“Artigo 48

“Artigo 33

1.—Terán a consideración de infraccións administrativas os actos ou omisións que contraveñan as
normas contidas nas leis e nesta ordenanza, así
coma a desobediencia ós mandatos de establecer as
medidas correctoras sinaladas ou de seguir determinada conduta, en relación coas materias que as
mesmas regulan.

1.—Terán a consideración de infraccións administrativas os actos ou omisións que contraveñan as
normas contidas nas leis e nesta ordenanza, así
coma a desobediencia ós mandatos de establecer as
medidas correctoras sinaladas ou de seguir determinada conduta, en relación coas materias que as
mesmas regulan.
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2.—As infraccións clasificaranse en leves, graves
e moi graves segundo establecen este e os artigos
seguintes.

3.—A resistencia, obstrución, escusa ou negativa
á actuación inspectora terá en todo caso a consideración de infracción grave.

3.—A resistencia, obstrución, escusa ou negativa
á actuación inspectora terá en todo caso a consideración de infracción grave.

4.—Calquera acto ou omisión que contraveña as
normas contidas nesta ordenanza e non estea tipificado coma infracción terá o carácter de infracción
leve.

4.—Calquera acto ou omisión que contraveña as
normas contidas nesta ordenanza e non estea tipificado coma infracción terá o carácter de infracción
leve.
5.—As sancións reguladas nesta sección son
compatibles, nos supostos nos que a lexislación
sectorial así o estableza, coa imposición de multas
coercitivas. Todo isto sen prexuízo da execución
subsidiaria polo Concello de Vigo ou por quen este
designe, por conta do infractor e á súa costa, das
actuacións necesarias para a reposición da legalidade.”
“Artigo 33-bis
Sen prexuízo do establecido polo artigo 16bis
das Disposicións Comúns ás ordenanzas municipais
de Protección do Medio Ambiente do Concello de
Vigo, as infraccións ós preceptos desta ordenanza
sancionaranse da seguinte maneira:
a. Infraccións leves, con multa de ata 750 €.
b. Infraccións graves, con multa de 751 ata
1.500 €, precintado do emisor ou do vehículo,
clausura temporal do establecemento ou paralización da actividade por un espazo de
tempo non superior a seis meses.
c. Infraccións moi graves, con multa de 1.501
ata 3.000 €, precintado do emisor ou do vehículo, clausura temporal do establecemento
ou paralización da actividade por espazo superior a seis meses ou con carácter definitivo”.
Sexto.—Modificar os artigos 27 e 31 da ordenanza municipal de Zonas Naturais e Espazos Verdes, aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Vigo do 26 de maio de 1994 (BOP nº 200 do
18/10/1994), que terán o seguinte literal:
“Artigo 27
1.—Terán a consideración de infraccións administrativas os actos ou omisións que contraveñan as
normas contidas nas leis e nesta ordenanza, así
coma a desobediencia ós mandatos de establecer as
medidas correctoras sinaladas ou de seguir determinada conduta, en relación coas materias que as
mesmas regulan.
2.—As infraccións clasificaranse en leves, graves
e moi graves conforme ás determinacións que para
foco contaminador establecen este e os artigos seguintes.

5.—As sancións reguladas nesta sección son
compatibles, nos supostos nos que a lexislación
sectorial así o estableza, coa imposición de multas
coercitivas. Todo isto sen prexuízo da execución
subsidiaria polo Concello de Vigo ou por quen este
designe, por conta do infractor e á súa costa, das
actuacións necesarias para a reposición da legalidade.”
“Artigo 31
Sen prexuízo do establecido polo artigo 16bis
das Disposicións Comúns ás ordenanzas municipais
de Protección do Medio Ambiente do Concello de
Vigo, as infraccións ós preceptos desta ordenanza
sancionaranse da seguinte maneira:
a. Infraccións leves, con multa de ata 750 €.
b. Infraccións graves, con multa de 751 ata
1.500 €, precintado do emisor ou do vehículo,
clausura temporal do establecemento ou paralización da actividade por un espazo de
tempo non superior a seis meses.
c. Infraccións moi graves, con multa de 1.501
ata 3.000 €, precintado do emisor ou do vehículo, clausura temporal do establecemento ou paralización da actividade por espazo superior a seis meses ou con carácter definitivo”.
Sétimo.—Entrada en vigor: Os artigos engadidos
ou modificados nas ordenanzas mencionadas entrarán en vigor unha vez se teña publicado íntegramente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia e
teña transcorrido o prazo establecido no artigo
70.2, en relación co artigo 65.2, da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Réxime Local.
O Alcalde, Abel Caballero Álvarez.

2008012233

——————

ANUNCIO
Procédese á notificación mediante o presente
anuncio consonte o disposto nos artigos 59.5 e 61
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, unha vez practicados
os dous intentos de notificación preceptivos, sen
que fose posible a súa recepción. O interesado pode
comparecer para ser notificado do texto íntegro da
Resolución ditada polo Concelleiro Delegado de
Mobilidade, Seguridade e Transportes con data 24
de outubro de 2008, no Servizo de Tráfico do Con-

