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O que se fai público para xeral coñecemento e efectos procedentes, significándose que contra a
aprobación definitiva do orzamento, a tenor do establecido no artigo 171.1 do Texto Refundido da
lei Reguladora das facendas locais, se poderá interpoñer directamente recurso contencioso
administrativo, na forma e prazos que establece a lei 29/1998, reguladora da xurisdicción
contencioso administrativo.
Marín, 17 de xuño de 2014.—A Alcaldesa, María Ramallo Vázquez.
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PONTE CALDELAS
EDICTO
Aprobación definitiva
O Pleno da Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada o 27 de marzo de 2014, aprobou
provisionalmente a Ordenanza municipal reguladora da tramitación de licenzas urbanísticas e outras
formas de intervención administrativa do Concello de Ponte Caldelas para a adaptación destes
procedementos á lei 9/2013 do 19 de decembro do emprendemento e da competitividade económica de
Galicia, publicouse no boletín Oficial da Provincia en data 11.04.14 e estivo sometido a información
pública polo prazo de 30 días hábiles e, dado que, non se presentou ningunha reclamación procédese de
seguido á publicación do texto íntegro:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TRAMITACIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS E OUTRAS
FORMAS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA A ADAPTACIÓN DESTES PROCEDEMENTOS Á LEI
9/2013 DO 19 DE DECEMBRO DO EMPRENDEMENTO E DA COMPETITIVIDADE ECONÓMICA DE GALICIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa
aos servizos no mercado interior, impón aos Estados membros a obrigación de eliminar todas as trabas
xurídicas e barreiras administrativas inxustificadas á liberdade de establecemento e de prestación de
servizos que se contemplan nos artigos 49 e 57 do Tratado de funcionamento da unión Europea,
respectivamente.
Estes artigos establecen un principio xeral segundo o cal o acceso a unha actividade de servizos e o
seu exercicio non estarán suxeitos a un réxime de autorización. A transposición parcial ao ordenamento
xurídico español realizada a través da lei 17/2009, de 23 novembro, sobre libre acceso ás actividades
de servizos e o seu exercicio, dispón que unicamente poderán manterse réximes de autorización previa,
por lei, cando non sexan discriminatorios, estean xustificados por unha razón imperioso de interese
xeral e sexan proporcionados. En particular, considerarase que non está xustificada unha autorización
cando sexa suficiente unha comunicación ou unha declaración responsable do prestador, para facilitar,
se é necesario, o control da actividade.
No ámbito local, a licenza de apertura de establecemento constituíu un instrumento de control
municipal co fin de manter o equilibrio entre a liberdade de creación de empresa e a protección do
interese xeral xustificado polos riscos inherentes das actividades de producir incomodidades, alterar as
condicións normais de salubridade e ambientais, incidir nos usos urbanísticos, ou implicar riscos graves
para a seguridade das persoas ou bens. Con todo, as recentes modificacións outorgan á licenza de
apertura un carácter potestativo para o municipio, salvo cando se trate do acceso e exercicio de
actividades de servizos incluídas no ámbito de aplicación da lei 17/2009, nese caso os réximes de
autorización previa atópanse limitados conforme ao indicado no parágrafo anterior.
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Por outra banda, da análise do procedemento administrativo en orde á concesión de licenzas, pon de
manifesto aspectos da burocracia administrativa que supoñen demoras e complicacións, non sempre
necesarias, que han de ser superadas en atención ao principio de eficacia que consagra o art. 103.1 da
Constitución Española e ao principio de celeridade expresado nos arts. 74 e 75 da lei 30/1992, de 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común,
e en aplicación da lei 17/2009, de 23 novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu
exercicio, pola que se deberán revisar os procedementos e trámites para eliminar os que non sexan
necesarios ou substituílos por alternativas que resulten menos gravosas para os prestadores.
Como consecuencia, este Concello, dentro das medidas de adaptación á nova normativa, mediante a
aprobación dunha Ordenanza, pretendeu facilitar e facultar a posta en marcha de actividades
económicas incluídas no ámbito de aplicación da lei 17/2009, así como outras actividades non incluídas
de menor impacto ambiental co fin de estender a eliminación de trabas e axilización administrativa a
outras actividades, de forma que poderán iniciarse sen previa licenza municipal desde o mesmo día da
presentación da declaración responsable, sen necesidade de esperar á finalización do control municipal,
o cal se mantén aínda que se articule a posteriori. Deste xeito, a mencionada presentación, e a toma de
coñecemento por parte da Administración non supón unha autorización administrativa para exercer
unha actividade, senón un medio para que a Administración coñeza a existencia da devandita actividade
e activar as comprobacións pertinentes. O mantemento da licenza previa na apertura de determinadas
actividades se xustificaba por razóns imperioso de interese xeral, de orde pública, seguridade pública,
saúde pública, seguridade dos destinatarios de bens e servizos, dos traballadores, protección do medio
ambiente e a contorna urbana. Razóns imperioso de interese xeral que non foron apreciadas por este
Concello con carácter discrecional; se non que seguindo escrupulosamente o principio de xerarquía
normativa e de seguridade xurídica, proclamado xa na nosa Constitución Española de 1978, optou por
seguir sometendo a licenza aquelas actividades en que unha norma estatal ou autonómica esixíaas e
non variando este réxime nas distintas disposicións normativas ditadas polo Estado e a Comunidade
Autónoma Galega para adaptar as súas lexislacións e procedementos ás esixencias da Directiva, así este
Concello procedeu a aprobación dunha Ordenanza que regulase estes aspectos dentro do marco xurídico
que imperaba nese momento .
A modo de resumo e por o que respecta a este marco xurídico debemos destacar que; a Comunidade
Autónoma, a través da lei 1/2010, de 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia e o seu
desenvolvemento regulamentario, efectuou un profundo proceso de adaptación á Directiva 2006/123/CE
do Parlamento e do Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior,
proceso complementado coa simultánea tramitación telemática dos procedementos e a creación da sede
electrónica. O resultado desa adaptación é a xeneralización da comunicación previa ou a declaración
responsable como medio de control administrativo nos procedementos da Xunta de Galicia, de modo
que a autorización previa é excepcional e case residual.
Con todo, o proceso non podía culminar sen que as administracións locais eliminasen as trabas
administrativas previas ao exercicio de actividades. Nese proceso é de resaltar, por unha banda, a
introdución da comunicación previa ao comezo de actividades comerciais, introducida pola lei 13/2010,
de 17 de decembro, do comercio interior de Galicia, e, por outra banda, a decidido intervención do Estado
con normas como a lei 25/2009, de 22 de decembro; a lei 2/2011, de 4 de marzo, de economía
sustentable, que introduce novos artigos 84 bis e ter na lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, e suprime a licenza de actividade, e a lei 12/2012, de 26 de decembro, de medidas
urxentes de liberalización do comercio e determinados servizos. É necesario resaltar tamén a actividade
de moitos dos entes locais que estableceron ordenanzas que introducen a comunicación previa ou
declaración responsable nas actividades. Neste último caso, o labor non pode completarse sen que a
Comunidade Autónoma estableza un réxime xurídico único e estable nas actividades que regula pero
que non autoriza, ao ser competencia exclusivamente municipal e estar sometida a licenza de actividade.
Son as denominadas actividades inocuas, as clasificadas e as actividades recreativas e os espectáculos
públicos.
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A Comunidade Autónoma carecía dunha regulación común do réxime de control administrativo das
actividades. A regulación existente, ou é estatal e aplícase supletoriamente (caso das actividades inocuas
co Regulamento de servizos das corporacións locais de 1955), ou ha de ser actualizada para adaptala ao
novo marco normativo (caso do Decreto 133/2008), ou se atopa fragmentada (caso dos espectáculos públicos,
regulados por un regulamento estatal de 1982 e por un catálogo aprobado por decreto da Xunta de Galicia).
É por este motivo que con data 27 de decembro de 2013 publicouse no DOG Núm.247 a lei 9/2013,
do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. Este novo texto
establece un réxime xurídico único do exercicio de actividades en Galicia, eliminando de maneira plena
e efectiva a licenza de apertura previa á instalación e ao comezo da actividade (licenzas de actividade
ou instalación e de apertura ou funcionamento). Neste sentido, a lei dá cumprimento en Galicia ao
disposto no artigo 41 da lei de economía sustentable, o cal determina que, con carácter xeral, o exercicio
de actividades non se someterá á obtención de licenza ou outro medio de control preventivo.
Para que a liberalización de actividades sexa efectiva é preciso modificar a regulación das licenzas
de obra, de modo que se establece un réxime xeral que é o de comunicación previa xunto cunha reserva
para a licenza naqueles casos en que unha norma estatal así o esixe, singularmente a lei 38/1999, de 5
de novembro, de ordenación da edificación, e o máis recente artigo 23 do Real decreto lei 8/2011, de 1
de xullo, de medidas de apoio aos debedores hipotecarios, de control do gasto público e cancelación de
débedas con empresas e autónomos contraídas polas entidades locais, de fomento da actividade
empresarial e impulso da rehabilitación e de simplificación administrativa.
Por este motivo e ante este novo réxime normativo se resulta obrigado proceder a aprobación dunha
nova Ordenanza reguladora destes procedementos e que permita a eliminación de trabas burocráticas
a hora de emprender una actividade económica mediante a apertura dun negocio, así coma a adaptación
a este novo marco normativo que acabamos de expor.
TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
ARTIGO 1. OBXECTO E FINS

1.—A presente Ordenanza ten fundamentalmente como obxecto:
1.1. Por unha banda regular o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas coa finalidade de comprobar que os actos de ocupación, construción, edificación e uso do chan e do
subsolo proxectados axústanse ao ordenamento urbanístico vixente.
1.2. Por outro regular os procedementos de intervención municipal sobre os establecementos, locais, ou lugares estables, situados no termo municipal de Ponte Caldelas, destinados ao exercicio de actividades económicas por conta propia, prestada normalmente a cambio dunha remuneración económica, ou a súa modificación, a través dos medios establecidos no artigo 84
da lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local, así como a comprobación do cumprimento e mantemento dos requisitos establecidos para o exercicio das devanditas actividades..A finalidade desta Ordenanza é garantir que os establecementos dedicados a
actividades económicas cumpren coas condicións técnicas de seguridade, de hixiene, sanitarias, de accesibilidade e confortabilidade, de vibracións e de nivel de ruídos que regulamentariamente determínense nas normas específicas de cada actividade, nas Normas básicas de
Edificación e Protección contra Incendios nos Edificios e coa normativa aplicable en materia
de protección do medio ambiente e de accesibilidade de edificios.
1.3. Aprobar os modelos de declaración responsable e comunicación previo que se esixirán naqueles casos en que non sexa preciso a obtención de licenza, así como a documentación que se
esixirá no seu caso.
2.— A súa finalidade xenérica reside en acadar unha simplificación dos procedementos administrativos que deberán observarse para a eficacia das declaracións responsables do inicio de actividades comerciais polo miúdo incluídas as correspondentes instalacións e obras ligadas ao
acondicionamento dos locais comerciais, e en xeral, dos servizos e das actividades económicas
inocuas por non estaren sometidas a avaliación ambiental ou autorización sanitaria, así coma
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para a eficacia das comunicacións dos cambios de titularidade tanto de licenzas coma dos títulos xurídicos habilitantes para o desenvolvemento de actividades e prestación de
servizos.Asemade se inclúe a nova regulación das obras menores para que mediante o sistema
de comunicación previa se habilite de xeito inmediato a realización e execución destas obras.
ARTIGO 2. DEFINICIÓNS

Aos efectos da aplicación da presente ordenanza defínese como:
1.— Declaración Responsable: documento subscrito por un suxeito interesado no que manifesta,
baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente
para acceder ao recoñecemento dun dereito ou facultade ou para o seu exercicio, que dispón
da documentación que así o acredita e que se compromete a manter o seu cumprimento durante o período de tempo inherente a dito recoñecemento ou exercicio.
2.— Comunicación Previa: documento polo que os interesados poñen en coñecemento da administración pública competente os seus datos identificativos e demais requisitos esixibles para o
exercicio dun dereito ou inicio dunha actividade.
3.— licenza: acto administrativo regrado, expreso ou tácito, polo que o Concello autoriza, previa
comprobación das condicións establecidas pola normativa aplicable, actos de ocupación, construción, edificación, uso do solo ou subsolo ou o exercicio de actividades.
4.— Obras menores: obras e instalacións de técnica simple e escasa entidade construtiva e económica que non supoñan alteración do volume, do uso, das instalacións e servizos de uso común
e do número de vivendas e locais, sen que poidan afectar ao deseño exterior, á cimentación, á
estrutura ou ás condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacións de tódalas clases. Abranguen as pequenas obras de simple conservación, reparación, decoración e
ornato que non precisan de proxecto técnico e non implican un orzamento elevado.
En ningún caso se entenderán como tales os parcelamentos urbanísticos, os muros de contención, os peches con muros de fábrica de calquera clase, as intervencións en edificios declarados
bens de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terra.
5.— Obras Maiores: obras ou instalacións que non estean incluídas na categoría de obras menores.
Necesitan de proxecto técnico e abranguen, basicamente, os conceptos de obra nova ou nova
edificación, as obras de restauración estrutural, de ampliación, de reestruturación, ou de instalación e/ou acondicionamento de locais para as actividades, e de conservación, rehabilitación e
restauración, que afecten a elementos estruturais, e as obras de demolición ou derrube.
ARTIGO 3. RÉXIME DE LICENZA, DE DECLARACIÓN RESPONSABLE E DE COMUNICACIÓN PREVIA

1.—Intégranse no réxime de licenza todas aquelas obras ou actividades nas que se aprecien «razóns
imperioso de interese xeral» que, en razón á natureza daquelas, esixan unha especial protección
da orde urbanística ou do medio ambiente nos termos previstos os seguintes capítulos desta
Ordenanza.
2.— As actuacións non suxeitas ao réxime de licenza previa atópanse sometidas, segundo os casos,
ao réxime de declaración responsable e/ou de comunicación previa nos termos previstos nos
seguintes capítulos desta Ordenanza.
ARTIGO 4. EFECTOS DAS LICENZAS, DECLARACIÓNS RESPONSABLES OU COMUNICACIÓNS PREVIAS

1.— O outorgamento de licenza ou a presentación de declaracións responsables ou comunicacións
previas producirá efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuación se refiran pero non alterarán as situacións xurídicas privadas entre este e as demais persoas.
2.— As licenzas entenderanse outorgadas deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo
de terceiros. Idénticos efectos producirá a presentación de declaracións responsables ou comunicacións previas.
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ARTIGO 5. INTERRUPCIÓN DO PRAZO E EFECTOS DO SILENCIO ADMINISTRATIVO

1.— Cando para determinada actuación suxeita a licenza se esixise, nun único procedemento e con
carácter previo á licenza, autorizacións ou informes preceptivos e vinculantes doutras Administracións, o prazo para outorgar licenza, e por tanto para que opere o silencio administrativo, entenderase interrompido polo tempo que tarde en emitirse a autorización ou informe correspondente.
2.— Cando transcorresen os prazos sinalados para resolver a licenza, coas interrupcións legalmente
procedentes, sen que a Administración Municipal houbese adoptado resolución expresa, operará o silencio administrativo da seguinte forma:
a) Se a licenza solicitada refírese a actuacións que puideren afectar a vías públicas, espazos libres,
etc. ou a bens de dominio público local ou patrimoniais, entenderase denegada.
b) Se a licenza solicitada esixise o informe ou autorización preceptiva doutra Administración
Pública e transcorrese o prazo do que esta dispón para pronunciarse, haberá de estarse ao
establecido na lexislación que esixa a autorización no seu caso.
c) Se a licenza refírese a calquera outro tipo de actuacións, entenderase outorgada por silencio
administrativo nos termos legalmente establecidos.
3.— En ningún caso entenderanse adquiridos por estes procedementos dereitos en contra da lexislación ou plan urbanístico ou doutra normativa que resulte de aplicación á actividade.
ARTIGO 6. TRANSMISIÓN DE LICENZAS, DECLARACIÓNS RESPONSABLES OU COMUNICACIÓNS
PREVIAS

1.— As licenzas, así como os dereitos derivados das declaracións responsables ou comunicacións
previas relativos ás condicións dunha obra, instalación ou servizo, serán transmisibles aínda
que, para que opere o cambio de titularidade, será preciso que se acredite ante o Concello que a
transmisión se produciu por calquera dos medios admitidos en Dereito, facendo expresa referencia á licenza, declaración responsable ou comunicación previa cuxo obxecto se transmitiu.
2.— O Concello tomará razón do feito da transmisión da que dará conta aos propios interesados.
3.— unha vez producida a transmisión, o novo titular se subrogará nos dereitos, obrigacións e responsabilidades que o anterior titular tiña recoñecidos na licenza concedida ou nos termos contidos na declaración responsable ou comunicación previa debidamente cumprimentada.
4.— Non obstante o anterior, se a transmisión da licenza produciuse sen que o anterior e o novo titular comunicárono ao Concello, ambos quedarán suxeitos a todas as responsabilidades e obrigacións derivadas do incumprimento da devandita obrigación.
5.— A inexactitude ou falsidade na comunicación de calquera dato, manifestación ou documento,
determinará a imposibilidade de continuar no exercicio do dereito de que se trate.
6.— As licenzas concernentes ás calidades dun suxeito ou ao exercicio de actividades sobre bens de
dominio público serán ou non transmisibles, segundo prevéxase regulamentariamente, ou na
súa falta, ao outorgalas.
7.— Non serán transmisibles as licenzas cando o número das outorgables fora limitado.
ARTIGO 7. OBXECTO E EFECTOS DA LICENZA

1.— Nos termos legalmente establecidos, a licenza urbanística ou a licenza para o exercicio de actividades ou servizos constitúe un acto regulado da Administración Municipal polo cal, previa
comprobación das condicións establecidas pola normativa aplicable, autorízase ao solicitante
o exercicio do seu dereito preexistente a executar as obras ou para desenvolver determinadas
actividades ou servizos.
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ARTIGO 8. ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL SOBRE A SOLICITUDE DE LICENZA
E DOCUMENTACIÓN ACHEGADA

1.— A intervención municipal a través da licenza urbanística ou licenza de actividade circunscribirase á comprobación da integridade formal e a suficiencia legal do proxecto técnico e calquera
outra documentación esixible para executar as obras ou para exercer a actividade, así como a
verificar a conformidade ou non do proxectado coa adecuación da actividade ás ordenanzas
municipais, á legalidade urbanística, á normativa de seguridade, sanitaria, ambiental e aqueloutras que resulten exixibles, valorando no seu caso as medidas correctoras propostas e o seu
grao de eficacia.
2.— En ningún caso a intervención municipal a través da licenza urbanística controlará os aspectos técnicos relativos á seguridade estrutural das construcións, ás condicións de montaxe de
instalacións ou á calidade dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade é
exclusiva do proxectista, da dirección técnica, da promotora ou da empresa construtora ou
instaladora.
ARTIGO 9. OBRIGAS DO TITULAR EN RELACIÓN CON OBRAS OU ACTIVIDADES AUTORIZADAS
POR LICENZA, OU SUPOSTOS DE DECLARACIÓNS RESPONSABLES OU COMUNICACIÓNS
PREVIAS

O titular da licenza está obrigado a realizar as obras ou implantar a actividade nos prazos
establecidos e a solicitar, no seu caso, as prórrogas dos prazos previstos, así como a introducir as
modificacións ou alteracións que sexan necesarias.
TÍTULO II
ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS
CAPÍTULO I
ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS SOMETIDAS AO RÉXIME DE LICENZA URBANÍSTICA
SECCIÓN 1ª
CUESTIÓNS XERAIS
ARTIGO 10. DESCRICIÓN

1.—A licenza urbanística ten por finalidade comprobar que os actos de ocupación, construción,
edificación e uso do chan e do subsolo proxectados axústanse ao ordenamento urbanístico vixente. Así mesmo, para a concesión da licenza verificarase se o aproveitamento proxectado
axústase ao susceptible de apropiación e se as obras e usos proxectados reúnen as condicións
exixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade, así como o cumprimento
das prescricións contidas na normativa vixente en materia de incendios forestais.
2.—Estarán suxeitos a previa licenza municipal, sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes de acordo coa lexislación aplicable, os seguintes actos de uso do chan e do subsolo:
a) Os actos de edificación e uso do chan e do subsolo que, conforme á normativa xeral de
ordenación da edificación, precisen de proxecto de obras de edificación.
b) As intervencións en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polos seus
singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou
paisaxísticos.
c) As demolicións.
d) Os muros de contención de terras.
e) Os grandes movementos de terras e as explanacións.
f) As parcelacións, segregacións ou outros actos de división de leiras en calquera clase de chan,
cando non formen parte dun proxecto de reparcelamento urbanístico.
g) A primeira ocupación dos edificios.
www.bop.depo.es

u

bop@depo.es

u

Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 119

Luns 23 de xuño de 2014

Páx. 55

h) A localización de casas prefabricadas e instalacións similares, xa sexan provisionais ou
permanentes.
i) A tala de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de
transformación urbanística e, en todo caso, cando dita tala derívese da lexislación de
protección do dominio público.
3.—As empresas subministradoras de enerxía eléctrica, auga, gas e telecomunicacións esixirán
para a contratación dos respectivos servizos as licenzas que en cada caso resulten precisas.
ARTIGO 11. SOLICITUDE DE LICENZA E PRESENTACIÓN DE PROXECTO OU MEMORIA

1.— Nos casos que esta Ordenanza someta ao réxime de licenza, os interesados na execución de
obras deberán presentar en calquera dos puntos habilitados legalmente para iso solicitude de
licenza para a execución das obras que pretendan levar a cabo, indicando o seu emprazamento
exacto, o tipo de obras a realizar e o seu orzamento estimado.
Non obstante o anterior, a solicitude de licenza só comezará a fornecer efectos desde o momento en que o correspondente escrito e o proxecto así como a documentación esixida, e que se detalla nos correspondentes Anexos desta Ordenanza, en cada caso tivesen entrada no Rexistro
do Concello.
2.— Na súa solicitude o interesado (persoa física ou xurídica) acreditará a representación en que
actúa e deberá indicar o domicilio a efectos de notificacións, e o medio polo que desexe ser notificado de todas as actuacións sempre que se garanta a súa recepción.
3.— Á solicitude de licenza acompañarase a documentación esixida en cada caso , así como Proxecto técnico subscrito por técnico competente explicativa da obra que pretenda levar a cabo
co suficiente detalle para que poidan valorarse e interpretarse inequivocamente na función de
control por parte da Administración. O número de exemplares e o formato dos proxectos regúlanse no Anexo I desta Ordenanza.
4.— A documentación incorporada, así como o proxecto técnico, unha vez concedida a correspondente licenza, quedarán incorporados a ela como condición material da mesma.
5.— A tramitación de licenza de edificación farase conxunta e simultaneamente coas licenzas de
acometida á rede xeral de abastecemento de auga e saneamento (rede de sumidoiros e pluviais). O procedemento finalizará coa resolución única outorgando a licenza de edificación e
acometidas ás redes xerais.
ARTIGO 12. PRELACIÓN DE LICENZAS E OUTROS TÍTULOS ADMINISTRATIVOS E SUPOSTOS
DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES SOMETIDAS A LICENZA

1.—Cando os actos de edificación e uso do chan e do subsolo fosen realizados en terreos de dominio
público, esixirase tamén licenza municipal, sen prexuízo das autorizacións ou concesións que
sexa pertinente outorgar por parte da organización xurídico-pública titular do dominio público. A falta de autorización ou concesión demanial ou a súa denegación impedirá ao particular
obter a licenza e ao órgano competente outorgala.
2.—Cando a obra teña por obxecto o desenvolvemento dunha actividade, consignarase expresamente esa circunstancia e, xunto coa comunicación previa ou solicitude de licenza de obra, no
seu caso, poranse en coñecemento da Administración municipal os datos identificativos e
achegarase a documentación prevista no artigo 24 da lei do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
3.—No caso de que os actos de edificación e uso do chan e do subsolo suxeitos a licenza urbanística
requirisen previa avaliación de impacto ambiental, non se poderá outorgar a licenza municipal
con anterioridade á declaración de impacto ou efectos ambientais ditada polo órgano ambiental competente, ou cando fose negativa ou se incumprisen as medidas correctoras determinadas na mesma.
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4.—Non poderá concederse licenza sen que se acredite o outorgamento da autorización da Comunidade Autónoma cando for procedente de acordo co disposto na presente lei.
5.—Nos restantes supostos en que o ordenamento xurídico esixa, para a execución de calquera actividade, autorización doutra administración pública en materia ambiental ou de protección
do patrimonio histórico-cultural, a licenza municipal urbanística só poderá solicitarse con
posterioridade a que fose outorgada a referida autorización.
ARTIGO 13. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE

1.— Se os servizos municipais detectasen omisións, deficiencias ou imprecisións na documentación
presentada que impedise o trámite da solicitude, requirirase ao solicitante para que no prazo
de 10 días compléteas, emende ou aclare, coa advertencia de que namentres queda suspendido
o procedemento. Advertiráselle ademais da posibilidade de declarar a caducidade da instancia
no caso de que non o fixer en prazo.
2.— O interesado poderá solicitar ampliación do prazo, até un máximo de 5 días mais, se no termo
concedido non puideren emendar a deficiencia. A denegación da ampliación de prazo será motivada.
4.— Cumprimentado polo interesado o requirimento de subsanación ou presentada a mellora da
súa solicitude, entenderase como data de inicio do expediente para todos os efectos a de entrada da documentación completa no rexistro do órgano competente para resolver.
5.— Se no prazo concedido o requirimento non se cumprimentase de forma completa ou se efectuase de maneira insuficiente, teráselle por desistido da solicitude.
6.— En ningún caso poderá entenderse como mellora de solicitude a achega de documentación que
supoña unha variación substancial do obxecto da mesma. Neste caso denegarase a mellora de
solicitude podendo o interesado iniciar novo procedemento coa devandita documentación.
ARTIGO 14. MODIFICACIÓNS AO PROXECTO PRESENTADO

Se antes de que se concedese a licenza pretendésense modificacións ao proxecto presentado, e estas
modificacións alterasen determinacións fundamentais ou significativas do proxecto (no caso das licenzas
urbanísticas, cambio ou incremento de aproveitamento urbanístico, volume, altura, ocupación en planta,
afectación á contorna, etc.) o interesado deberá presentar, segundo os casos, un novo proxecto que
substitúa integramente ao anterior ou un proxecto complementario nos termos establecidos no Anexo
desta Ordenanza.
ARTIGO 15. INFORMES TÉCNICOS E XURÍDICOS

1.— Á vista da documentación presentada, os servizos municipais emitirán os informes técnicos e
xurídicos que sexan necesarios.
2.— Se os Servizos Técnicos apreciasen no proxecto deficiencias emendables, requirirase ao peticionario para que proceda a emendalos no prazo dun mes (con advertencia de telo por desistido no suposto que non cumprimente o requirido), que poderá ser prorrogado automaticamente,
por unha soa vez e por un prazo de 15 días a instancia do interesado, sempre que se solicite
antes de que transcorra o prazo outorgado inicialmente. Este prazo suspenderá o regulamentario para a adopción da resolución que proceda.
Transcorrido o prazo para a subsanación sen que esta se producise, formularase proposta de
resolución sobre o desistimento e arquivo das actuacións.
ARTIGO 16. SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO

1.— O procedemento de outorgamento de licenzas suspenderase nos casos establecidos na lexislación xeral.
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2.— Se resultase necesario a previa concesión dunha autorización por parte dalgunha administración ou entidade sectorial requirirase ao solicitante para que o solicite, quedando namentres
suspendido o procedemento.
3.— Tamén se suspenderá o procedemento cando sexa preceptivo remitir as actuacións a informe
preceptivo doutras Administracións ou entidades entre tanto esta non se pronuncie ou transcorra o prazo que ten para facelo.
4.— Durante o prazo outorgado para a subsanación de deficiencias.
ARTIGO 17. MODIFICACIÓN DAS OBRAS CONTIDAS NO PROXECTO

1.— Se durante a execución das obras ou durante as tarefas para implantar a actividade prevísense
ou producisen variacións que alteren significativamente o proxecto ou memoria ao que se refira a licenza outorgada, o titular está obrigado a solicitar licenza para as mesmas.
2.— O resto das modificacións que non sexan significativas poderán ser salvadas no trámite de primeira utilización ou de posta en funcionamento da actividade, aínda que se esixirá que coa
presentación da correspondente solicitude de primeira ocupación incorpórense memoria e planos da situación final da obra ou actividade nos que queden perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacións introducidas.
ARTIGO 18. RESOLUCIÓN

1.— Emendadas deficiencias, emitidos todos os informes preceptivos e completado o expediente ,
leste será postos a disposición do órgano encargado de ditar Resolución.
2.— A resolución poderá adoptar as seguintes formas:
— Estimación do desistimento e arquivo das actuacións.
— Concesión pura e simple da licenza.
— Concesión de licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos.
— Denegación da licenza.
3.— No caso de que a licenza se outorgase condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ou condicionantes, estes deberán xustificarse e reflectirse expresamente no acordo ou resolución que se adopte, advertindo ao seu titular que a eficacia da licenza queda suspendida ata
que queden cumprimentados.
4.— A denegación da licenza será motivada.
ARTIGO 19. VIXILANCIA DURANTE A EXECUCIÓN DAS OBRAS, CONTROL E INSPECCIÓN

1.— A execución das obras e implantación de actividades queda suxeita á vixilancia, fiscalización
e revisión do Concello, quen a exercerá a través dos técnicos e a policía local.
2.— A comprobación municipal non alcanzará en ningún caso aos aspectos técnicos relativos á seguridade e calidade da obra, se non unicamente ao cumprimento do proxecto e demais condicións urbanísticas da licenza no referente a forma, canalización, superficie e volume da edificación e continuidade das obras. No entanto, ordenarase a inmediata suspensión das obras e,
de ser o caso, a realización de controis técnicos específicos, se non aparecese debidamente
acreditada a efectiva dirección técnico-facultativa esixible segundo a natureza da obra.
3.— De detectar os técnicos municipais que a obra non se axusta ao proxecto, farano constar na
acta de recoñecemento, reflectíndose as instrucións precisas e prazo para o seu cumprimento.
Advertirase que de non proceder á súa cumprimentación procederase a formular a correspondente denuncia de infracción urbanística para tramitar o expediente de reposición á legalidade e á disciplina urbanística.
4.— Non se admitirá a solicitude de licenza , para utilización de edificio ou para posta en funcionamento de actividade sen adoptarse previamente as medidas de reposición da legalidade, ou
modificado o proxecto no seu caso.
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Para os efectos previstos no parágrafo anterior, o construtor ou facultativo director das obras,
comunicará ao Servizo Técnico Municipal a data prevista de terminación, cunha antelación mínima de
cinco días.
ARTIGO 20. EXTINCIÓN DAS LICENZAS

1.— As licenzas extinguiranse nos seguintes supostos.
a) Cando se procedeu á demolición do edificio.
b) Cando sobre o mesmo inmoble ou espazo físico outorgouse posteriormente outra licenza
posterior ou se presentou outra declaración responsable ou comunicación previa.
c) Cando sen ningún acto administrativo expreso ou implícito produciuse a total rehabilitación
do espazo ou local ou se destinou a outra actividade distinta.
d) As concedidas para uso provisional cando se cumpriu o prazo ou a condición para a que se
outorgou.
ARTIGO 21. REVISIÓN DE OFICIO DAS LICENZAS

As licenzas contrarias ao ordenamento urbanístico poderán ser revisadas a través dalgún dos
procedementos de revisión de oficio contemplados nos artigos 102 e 103 da lei 30/1992, de 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común.
ARTIGO 22. CONTROL MUNICIPAL SOBRE AS OBRAS SUXEITAS A LICENZA

1.— O Concello exercitará todas as súas funcións de control sobre as obras suxeitas a licenza, tanto
antes como despois de ser solicitadas.
2.— O control municipal sobre a execución das obras sometidas ao réxime de licenza axustarase
aos termos establecidos na lexislación urbanística sobre protección da legalidade urbanística.
SECCIÓN 2ª
DO PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO DAS LICENZAS
DE OBRA E PARCELACIÓN OU SEGREGACIÓN
ARTIGO 23. PROCEDEMENTO

O outorgamento das licenzas de obras e de parcelación ou segregación regularase con suxeición ao
seguinte procedemento así como ao establecido nas consideracións xerais contidas na Sección I, do
Capítulo II desta Ordenanza.
1.— As licenzas outorgaranse de acordo coas previsións da lexislación e plan urbanísticos.
En ningún caso entenderanse adquiridas por silencio administrativo licenzas en contra da lexislación ou plan urbanístico.
2.— A competencia para outorgar as licenzas corresponderá ao Concello de Ponte Caldelas segundo o procedemento previsto na lexislación de réxime local. Para o outorgamento da licenza solicitada serán preceptivos os informes técnicos e xurídicos sobre a súa conformidade coa legalidade urbanística.
3.— As solicitudes de licenzas que se refiran a execución de obras ou instalacións deberán acompañarse de proxecto técnico, visado, completo redactado por técnico competente, con exemplares
para cada un dos organismos que haxan de informar a solicitude e que conterá a documentación prevista nos Anexos desta Ordenanza.
Exceptúase da necesidade de presentación de proxecto técnico a execución de obras ou instalacións menores. A estes efectos, consideraranse como menores aquelas obras e instalacións de
técnica simple e escasa entidade construtiva e económica que non supoñan alteración do volume, do uso, das instalacións e servizos de uso común ou do número de vivendas e locais, nin
afecten o deseño exterior, a cimentación, a estrutura ou as condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacións de toda clase.
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En ningún caso entenderanse como tales as parcelacións urbanísticas, os muros de contención,
as intervencións en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados e os grandes
movementos de terra.
4.— Enténdese por proxecto técnico o conxunto de documentos que definan as actuacións a realizar co suficiente contido e detalle para permitir á administración coñecer o obxecto das mesmas e decidir se se axusta ou non á normativa urbanística aplicable e ao resto das condicións
sinaladas na presente lei.
Devandito proxecto técnico conterá unha memoria urbanística, como documento específico e
independente, na que se indicará a finalidade e uso da construción ou actuación proxectada,
razoándose a súa adecuación á ordenación vixente, con expresa indicación da clasificación e
cualificación do chan obxecto da actuación e da normativa e ordenanzas aplicables ao mesmo.
A memoria desenvolverá os argumentos necesarios para xustificar o cumprimento do preceptuado no artigo 104 da lei 9/2002, de Ordenación do Territorio e Protección do Medio Rural e
acompañarase dos correspondentes planos de situación a escala adecuada, así como de calquera outra información gráfica que resulte precisa en orde a apoiar o seu contido.
Igualmente, conterá unha memoria xustificativa do cumprimento das condicións previstas na
normativa autonómica de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
unha vez presentado ante o concello, o proxecto adquire o carácter de documento público, e
da exactitude e veracidade dos datos técnicos consignados no mesmo responde o seu autor ou
autora para todos os efectos.
5.— Para autorizar en chan rústico, mediante licenza municipal directa os usos e actividades recollidos no apartado 1, letras a, b, c e d, e no apartado 2, letras d, f, j e m, do artigo 33 da lei
9/2002 de Ordenación do Territorio e Protección do Medio Rural, o procedemento do seu outorgamento axustarase ás especificidades seguintes:
a.

O proxecto que acompañe á solicitude deberá conter a documentación mínima requirida no artigo 41.2.a de a lei 9/2002 de Ordenación do Territorio e Protección do Medio Rural os efectos
da debida valoración, en cada caso, das circunstancias que xustifiquen a súa autorización, coas
cautelas que procedan.

b.

Transcorrido o prazo para resolver previsto no apartado 5 deste artigo, a petición de licenzas
entenderase desestimada por silencio administrativo.

6.— No caso de que para a execución da obra sexa necesario a colocación dalgún guindastre, estada, maquinaria elevadora, etc., pola que se vaia a ocupar bens de dominio público, xunto coa
licenza de obra solicitarase a autorización para ocupación do dominio público correspondente,
resolvéndose conxuntamente coa licenza de obras e debendo cumprir os condicionantes que
para este particular establézanse na licenza.
7.— Os acordos acerca da conformidade administrativa coa división de feito dunha finca ou coa innecesariedade de licenza de parcelamento unicamente poderá solicitarse cando a finca se encontre contida no correspondinte proxecto de compensación ou reparcelación aprobado, ou se
haxa producido a división de feito dunha finca por o trazado dun viario público.
ARTIGO 24. PRAZO DE OUTORGAMENTO DAS LICENZAS DE OBRA E PARCELACIÓN

1.— As peticións de licenza resolveranse no prazo de tres meses, a contar desde a presentación da
solicitude coa documentación completa no rexistro do concello. En caso de obras menores, o
prazo será dun mes.
2.— As licenzas de parcelación outorgaranse no prazo de tres meses a contar desde a data de presentación da solicitude documentalmente completa no Rexistro Municipal. A petición de documentos ou a subsanación dos presentados interrompen os prazos para o outorgamento da licenza.
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ARTIGO 25. PRAZOS PARA INICIAR, E TERMINAR A EXECUCIÓN DAS OBRAS OU ACTIVIDADE
AUTORIZADOS POR LICENZA, PRÓRROGA DOS MESMOS, CONSECUENCIAS DO SEU
INCUMPRIMENTO

1.— O prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e o de terminación de tres anos, desde
a data da súa outorgamento, e non poderán interromperse as obras por tempo superior a seis
meses.
2.— Os concellos poderán conceder prórroga dos referidos prazos da licenza por unha soa vez e por
un novo prazo non superior ao inicialmente acordado, previa solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determina.
3.— En caso de incumprimento dos prazos de inicio e terminación, así como nos casos en que se interrompan a execución das obras por un prazo superior ao sinalado producirase a caducidade,
que terá que ser declarada pola administración municipal previo procedemento con audiencia
ao interesado.
4.— A declaración de caducidade coa obra inacabada ou paralizada poderá dar lugar á inscrición
do inmoble no Rexistro municipal de solares de conformidade ao disposto no Art. 190 da lei
9/2002.
ARTIGO 26. CONDICIONANTES XERAIS DAS LICENZAS DE OBRAS

Sen prexuízo das condicións específicas que poidan establecerse na correspondente licenza
urbanística o titular estará suxeito ás prescricións sinaladas a continuación:
1.— En ningún caso esta licenza supón autorización para a realización de obras de maior magnitude ou diferente natureza das descritas na solicitude e documentación adxunta.
2.— A concesión da licenza de obras tampouco supón autorización para o exercicio de actividades
suxeitas a licenza, declaración responsable ou comunicación previa .
3.— Antes do comezo das obras, o titular acreditará ingresar na Caixa Municipal as cantidades correspondentes á liquidación do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras, e taxa por licenzas urbanísticas.
4.— O prazo máximo para o comezo das obras será de 6 de meses desde a notificación da concesión
da licenza.
5.— O prazo máximo para a finalización das obras será de 3 anos desde a notificación da concesión
da licenza.
6.— Se durante o transcurso da obra fora necesario ou conveniente introducir algunha variación
substancial na obra descrita na solicitude e na Memoria, deberá solicitarse previamente a
oportuna licenza.
7.— As características estéticas e construtivas, así como os materiais, cores e acabados serán acordes co ambiente no que se sitúen.
8.— farase constar obrigatoriamente no Rexistro da Propiedade a vinculación da superficie real
total da parcela á construción e uso autorizado, expresando a indivisibilidade e as limitacións
impostas.
9.— Os cascallos deberán ser transportados a vertedoiro autorizado.
10.— Tomaranse todas as medidas de seguridade necesarias.
11.— Se é necesario interromper a circulación, deberá solicitarse previamente ao Concello, e colocarse os sinais oportunos.
12.— As fachadas están suxeitas á servidume gratuíta de instalación de placas, números e soportes
que o Concello determine para fins públicos.
13.— No lugar da obra deberán terse a disposición da inspección municipal o documento acreditativo da concesión da licenza, así como os documentos acreditativos do pago das cantidades
correspondentes pola liquidación provisionais do Imposto de Construcións, Instalacións e
Obras e da taxa por tramitación de licenza urbanística.
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14.— A edificación deberá cumprir co establecido no RD 1955/2000 polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (especialmente o artigo 162); e co establecido
no artigo 35 do Decreto 3151/1968 que aproba o Regulamento de liñas eléctricas de alta tensión (4 metros a partes non accesibles dos edificios e 5 metros a partes accesibles dos edificios
xanelas, balcóns, terrazas, etc.)
15.— Cando na proximidade das obras autorizadas atópense instalacións de fíos telefónicos, conducións de auga ou instalacións de calquera servizo público, o beneficiario quedará obrigado
a dar conta para previr os prexuízos que puidesen irrogarse ao servizo público correspondente, debendo sufragar os gastos que con tal motivo ocasiónense. Así mesmo, quedará obrigado
a repor, en perfecto estado, os elementos urbanísticos que puidesen quedar afectados como
consecuencia da obra autorizada. Se as obras afectasen a tales instalacións, deberá solicitarse
a autorización previa da entidade ou empresa que presta o servizo.
16.— As estadas que puideran utilizarse deberán acomodarse ás prescricións de seguridade do persoal empregado nas obras e das persoas que transiten pola vía pública, e cumprirán co resto
da normativa vixente.
17.— Dentro do corenta e oito horas seguintes á conclusión da obra, o propietario deberá:
a.

Retirar os materiais sobrantes, as estadas, vallas e barreiras que aínda non fosen retirados.

b.

No seu caso, construílo piso definitivo das beirarrúas.

c.

Repor ou reparar o pavimento, arborado, conducións e cantos outros elementos urbanísticos
houbesen resultado afectados a obras, dos que a súa deterioración non fose posible verificar o
antes a causa das operacións da construción.

d.

En todo caso, a vía pública quedará en perfecto estado.

18.— Rematadas as obras, o titular da licenza porao por escrito en coñecemento do Concello.
19.— No prazo de dous meses seguintes á expedición do certificado de fin de obra visado polo colexio profesional correspondente, o promotor deberá presentar a solicitude de licenza para a
primeira utilización do edificio ou para a posta en funcionamento da actividade no seu caso.
Non se ocupará o edificio ata que se obteña de primeira ocupación coa súa correspondente
documentación. A obtención da primeira utilización virá condicionada pola correcta reposición dos servizos urbanísticos afectados pola obra de edificación .
20.— De conformidade co disposto no artigo 12 do Regulamento de Servizos das Corporacións locais, as licenzas son autorizacións a salvo do dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, e sen que podan ser invocadas polo seu titular para excluír responsabilidade civil ou
penal na que podan incorrer os seus beneficiarios no exercicio das súas actividades.
21.— A presente licenza é sen prexuízo das autorizacións ou licenzas que sexa pertinente outorgar
por outras Administracións.
22.— A propiedade deberá tramitar a autorización autonómica como produtora de residuos aos
efectos do disposto polo Decreto 174/2005 da Xunta de Galicia, que regula a produción de residuos procedentes da construción e demolición, ante a Consellería de Medio Ambiente.
CAPÍTULO II.
ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS SOMETIDAS O RÉXIME DE COMUNICACIÓN PREVIA
ARTIGO 27. ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS QUE SE SOMETEN A COMUNICACIÓN PREVIA

Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa previsto no presente
artigo os actos de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, en todo caso, os que así se establezan
nas leis.
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ARTIGO 28. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1.— Cando se trate de actos suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa,
o promotor dos actos de uso do solo e do subsolo previstos no número anterior comunicará ao
concello a intención de levar a cabo o acto cunha antelación mínima de quince días hábiles ao
da data en que pretenda levar a cabo ou comezar a súa execución. A comunicación deberá ir
acompañada de:
a) Descrición suficiente das características do acto de que se trate.
b) Xustificante de pagamento dos tributos municipais.
c) De ser o caso, proxecto técnico exixible legalmente e declaración do/a técnico/a ou os/as
técnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre en todos os seus termos
coa ordenación urbanística de aplicación.
d) Copia das restantes autorizacións e, de ser o caso, concesións administrativas cando sexan
legalmente exixibles ao solicitante, ou acreditación de terse solicitado o seu outorgamento.
e) Documento de avaliación ambiental, en caso de requirila o uso a que vaian destinadas as obras.
f) Copia da autorización ou ditame ambiental, así como das restantes autorizacións, concesións
ou informes sectoriais cando sexan legalmente exixibles.
ARTIGO 29. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1.— Con carácter xeral, transcorrido o prazo de quince días hábiles sinalado, a presentación da comunicación previa cumprindo con todos os requisitos esixidos constitúe título habilitante para
o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte deste Concello.
2.— Dentro dos quince días hábiles seguintes ao da comunicación, o Concello, sen prexuízo da
comprobación do cumprimento dos requisitos, poderá declarar completa a documentación presentada ou requirir a emenda das deficiencias que presente a documentación; neste caso adoptará motivadamente as medidas provisionais que entenda oportunas para evitar toda alteración da realidade en contra da ordenación urbanística aplicable, e comunicarallas á persoa interesada por calquera medio que permita acreditar a súa recepción.
3.— O concello deberá ditar a orde de execución que proceda para garantir a plena adecuación do
acto ou os actos á ordenación urbanística dentro dos quince días seguintes ao da adopción de
calquera medida provisional. A orde que se dite producirá os efectos propios da licenza urbanística.
4.— A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, logo de audiencia da
persoa interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio
do dereito ou da actividade afectada desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer por tales feitos.
5.— A resolución administrativa que constata as circunstancias a que se refire o número anterior
comportará o inicio das correspondentes actuacións e a exixencia de responsabilidades e poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao
recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así como
a imposibilidade de instar un novo procedemento durante un período de tempo determinado
entre tres meses e un ano.
6.— Cando se deban realizar diversas actuacións relacionadas coa mesma edificación ou inmoble,
presentarase unha única comunicación previa.
7.— A comunicación previa presentada para os actos de uso do solo suxeitos a ela implica a responsabilidade solidaria de quen promove as obras, de quen ten a propiedade dos terreos, ou
os/as empresarios/as das obras, dos/as técnicos/as redactores/as do proxecto e directores/as
das obras e da súa execución, respecto da conformidade das obras coa ordenación urbanística
de aplicación e a súa adecuación ao proxecto presentado.
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ARTIGO 30. OBRAS DESTINADAS A LOCAIS PARA O INICIO DE ACTIVIDADES

Cando a obra teña por obxecto o desenvolvemento dunha actividade, consignarase expresamente esa
circunstancia e, xunto coa comunicación previa ou solicitude de licenza de obra, de ser o caso, poñeranse
en coñecemento da Administración municipal os datos identificativos e achegarase a documentación
prevista no artigo 24 da lei9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade
económica de Galicia.
TÍTULO III. REGULACIÓN INTEGRADA DO EXERCICIO DE ACTIVIDADES
CAPÍTULO I
SUPRESIÓN DA LICENZA MUNICIPAL DE ACTIVIDADE E RÉXIME DE COMUNICACIÓN PREVIA
ARTIGO 31. SUPRESIÓN DA LICENZA MUNICIPAL DE ACTIVIDADE

1.— No ámbito territorial do concello de Ponte Caldelas suprímese con carácter xeral a necesidade
de obtención de licenza municipal de actividade, apertura ou funcionamento para a instalación, implantación ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional,
industrial ou comercial.
2.— O Concello velarán polo cumprimento dos requisitos aplicables segundo a lexislación correspondente, para o cal comprobarán, controlarán e inspeccionarán as actividades.
ARTIGO 32. COMUNICACIÓN PREVIA

1.— Con carácter previo ao inicio da actividade ou da apertura do establecemento e, de ser o caso,
para o inicio da obra ou instalación que se destine especificamente a unha actividade, os/as interesados/as presentarán no rexistro administrativo deste Concello comunicación previa na cal
poñerán en coñecemento da Administración municipal os seus datos identificativos e achegarán a seguinte documentación acreditativa dos requisitos exixibles para o exercicio da actividade ou para o inicio da obra e instalación:
a) Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do
cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos.
b) Xustificante de pagamento dos tributos municipais.
c) Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os
locais e as instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas
no planeamento urbanístico.
d) Proxecto e documentación técnica que resulte exixible segundo a natureza da actividade ou
instalación.
e) A autorización ou declaración ambiental que proceda.
f) As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación
expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
g) Se for o caso, o certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de
certificación de conformidade municipal reguladas nesta lei.
2.— Se para o desenvolvemento da actividade é precisa a realización dunha obra, a documentación
anterior presentarase coa comunicación previa prevista na normativa urbanística ou coa solicitude de licenza de obra, se proceder. logo de rematar a obra, presentarase comunicación previa para o inicio da actividade coa antelación sinalada no parágrafo 1 deste artigo.
3.— Sométese tamén ao réxime de comunicación previa o cambio de titularidade das actividades e
instalación, e quen exerza a nova titularidade deberá comunicalo por escrito ao concello.
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ARTIGO 33. EFECTOS DA COMUNICACIÓN PREVIA

1.— A comunicación previa presentada cumprindo con todos os requisitos constitúe un acto xurídico do particular que, de acordo coa lei, habilita para o inicio da actividade ou a apertura do
establecemento e, de ser o caso, para o inicio da obra ou instalación, e faculta a Administración pública para verificar a conformidade dos datos que se conteñen nela.
2.— O incumprimento sobrevido das condicións da comunicación previa ou dos requisitos legais da
actividade será causa da ineficacia da comunicación previa e habilitarán o concello respectivo
para a súa declaración logo de audiencia do/a interesado/a.
ARTIGO 34. INEXACTITUDE, FALSIDADE OU OMISIÓN NOS DATOS ACHEGADOS
NA COMUNICACIÓN PREVIA

1.— A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, logo de audiencia da
persoa interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio
do dereito ou da actividade afectada desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer por tales feitos.
2.— A resolución administrativa que constata as circunstancias ás cales se refire o parágrafo 1
comportará o inicio das correspondentes actuacións e a exixencia de responsabilidades, e poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao
recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así como
a imposibilidade de instar un novo procedemento durante un período de tempo determinado
de tres meses.
ARTIGO 35. MODIFICACIÓNS DAS ACTIVIDADES

1.— Quen exerza a titularidade das actividades debe garantir que os seus establecementos manterán as mesmas condicións que tiñan cando estas foron iniciadas, así como tamén adaptar as
instalacións ás novas condicións que posteriores normativas establezan.
2.— Quen exerza a titularidade das actividades debe comunicar ao órgano competente, cando se
produza, calquera cambio relativo ás condicións ou ás características da actividade ou do establecemento.
3.— Será, en todo caso, necesaria unha nova comunicación previa, en cumprimento dos requisitos
do artigo 32 desta Ordenanza, nos casos de modificación da clase de actividade, cambio de localización, reforma substancial dos locais, instalacións ou calquera cambio que implique unha
variación que afecte a seguridade, salubridade ou perigosidade do establecemento.
ARTIGO 36. COMPETENCIAS

1.— As actividades quedan suxeitas ás potestades administrativas da Xunta de Galicia así como ás
do concello respectivo no ámbito das súas competencias.
O Concello poden adoptar, en calquera caso, medidas cautelares cando se dean motivos de urxencia ou gravidade.
2.— A competencia administrativa en materia de control das actividades esténdese ás facultades de
comprobación, inspección, sanción e demais medidas de control para garantir que o exercicio
da actividade ou a execución da obra ou instalación se adecúan á normativa vixente e, sen prexuízo do disposto na normativa urbanística, comprenderá as seguintes potestades:
a) A comprobación e inspección de instalacións, establecementos e actividades.
b) A incoación, tramitación e resolución dos procedementos de modificación, caducidade ou
declaración de ineficacia da comunicación previa.
c) A incoación, tramitación e resolución de procedementos sancionadores, de responsabilidade
patrimonial e de restablecemento da legalidade e mais a execución, se é o caso, das resolucións
ditadas nestes.
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d) A adopción das medidas de carácter preventivo con carácter previo á incoación ou con ocasión
da tramitación de calquera dos procedementos sinalados nas alíneas anteriores.
3.— Para o restablecemento da legalidade en materia de actividades seguirase o procedemento
para a protección da legalidade establecido na normativa urbanística.
4.— O procedemento sancionador será o previsto con carácter xeral para o exercicio da potestade
sancionadora e axustarase ao previsto no capítulo V deste título.
ARTIGO 37. ACTUACIÓNS DE COMPROBACIÓN

1.— Sen prexuízo das facultades de control establecidas no artigo anterior, os/as interesados/as
poden solicitar a realización dunha inspección de comprobación do local ou do establecemento, que terá por obxecto a adecuación deste á normativa aplicable e o cumprimento das condicións legais e técnicas da actividade.
2.— Realizada a solicitude prevista no parágrafo anterior, no prazo máximo de tres meses desde a
solicitude do particular, o Concello remitirá a quen o solicitase o resultado da actuación inspectora. Sinalarase expresamente se se cumpren os requisitos para o exercicio da actividade e
a apertura do establecemento ou, en caso contrario, sinalaranse os incumprimentos ou as deficiencias detectados e concederase un prazo de emenda. O transcurso do prazo sen que se corrixan as deficiencias dará lugar, logo de audiencia da persoa interesada, á adopción das medidas
previstas no artigo anterior.
ARTIGO 38. ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

1.— As actividades e as obras necesarias para o seu exercicio que promovan órganos das administracións públicas ou entidades de dereito público estarán suxeitas a control municipal por
medio da obtención de licenza municipal ou, de ser o caso, comunicación previa, agás os supostos exceptuados pola lexislación aplicable e nos termos establecidos regulamentariamente.
2.— As actividades municipais e as obras necesarias para o seu exercicio entenderanse autorizadas
polo acordo de aprobación do órgano competente do concello, logo de acreditación no expediente do cumprimento da normativa.
CAPÍTULO II
AVALIACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES
SECCIÓN 1ª
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN AMBIENTAL
ARTIGO 39. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

Sen prexuízo do disposto no capítulo anterior deberán obter autorización ambiental integrada todas
as instalacións ás cales lles resulte de aplicación a lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control
integrados da contaminación. Así mesmo, quedan sometidas á dita lei as modificacións destas
instalacións.
ARTIGO 40. AVALIACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Os proxectos sometidos a avaliación de impacto ambiental regularanse pola súa propia normativa e
non precisarán posterior declaración de incidencia ambiental.
ARTIGO 41. AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL

1.— As actividades ás cales non lles resulte de aplicación a normativa sobre avaliación de impacto
ambiental e que estean incluídas no anexo desta Ordenanza someteranse a avaliación de incidencia ambiental previamente á comunicación a que fai referencia o capítulo anterior.
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2.— Para estes efectos, obtida a declaración de incidencia ambiental ou a súa modificación substancial, presentarase a comunicación previa prevista no artigo 32 desta Ordenanza perante o
rexistro deste Concello , na cal, ademais do previsto no citado artigo, achegarán a seguinte documentación:
a) Copia do proxecto da obra ou actividade asinada por técnico/a responsable.
b) Declaración de incidencia ambiental.
c) Certificación do/a técnico/a ou dos/as técnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto de
que este cumpre coa normativa técnica de aplicación.
3.— Carecerá de validez e eficacia para todos os efectos a comunicación previa relativa a un proxecto que non se axuste ao determinado na declaración de incidencia ambiental.
SECCIÓN 2ª
DECLARACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL
ARTIGO 42. SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL

1.— Toda persoa física ou xurídica que pretenda desenvolver unha actividade comprendida no
anexo I deberá solicitar a emisión de declaración de incidencia ambiental perante o órgano da
consellaría competente en materia de ambiente, denominado no sucesivo órgano ambiental.
2.— Coa solicitude de declaración de incidencia ambiental deberá achegarse a seguinte documentación:
a) Proxecto técnico redactado por técnico/a competente na materia, de ser o caso.
b) unha memoria descritiva na cal se detallen:
1º Os aspectos básicos relativos á actividade, á súa localización e repercusións no ambiente.
2º Os tipos e as cantidades de residuos, verteduras e emisións xerados pola actividade, e a xestión
prevista para eles.
3º Os riscos ambientais que poidan derivar da actividade.
4º A proposta de medidas preventivas, correctoras e de autocontrol da incidencia ambiental.
5º As técnicas de restauración do medio afectado e o programa de seguimento da área restaurada
nos casos de desmantelamento das instalacións ou cesamento da actividade.
6º Os datos que ao xuízo do/a solicitante gozan de confidencialidade amparada na normativa
vixente.
ARTIGO 43. TRAMITACIÓN DA DECLARACIÓN

1.— Tras a presentación da solicitude, o órgano ambiental inserirá a memoria presentada na páxina web institucional da consellaría competente en materia de ambiente co fin de que as persoas interesadas poidan formular observacións ou alegacións en relación coas repercusións ambientais da actividade durante o prazo de quince días.
2.— Simultaneamente, o órgano ambiental consultará as administracións públicas afectadas. A
consulta poderase ampliar a outras persoas físicas ou xurídicas públicas ou privadas vinculadas á protección do ambiente.
3.— A notificación indicará o prazo en que deberán remitir, de ser o caso, as observacións e alegacións. Este prazo non poderá exceder os quince días. Os informes solicitados e non recibidos no
prazo estipulado entenderanse como favorables, e poderase continuar o procedemento.
4.— Se o Concello emite informe de non compatibilidade do proxecto co planeamento urbanístico,
o órgano ambiental ditará resolución motivada que poña fin ao procedemento e arquivará as
actuacións.
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ARTIGO 44. EMISIÓN DA DECLARACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL

1.— logo de realizar os trámites sinalados no artigo anterior, a persoa titular do órgano ambiental
emitirá a declaración de incidencia ambiental que proceda e establecerá, de ser o caso, as medidas preventivas, correctoras ou de restauración que se deben observar na implantación, desenvolvemento e cesamento da actividade.
2.— A declaración de incidencia ambiental deberá ser emitida no prazo máximo de dous meses
desde a presentación da solicitude. Se se supera o citado prazo, a declaración entenderase favorable e a persoa solicitante quedará vinculada polas medidas preventivas, correctoras e de
restauración recollidas na memoria presentada coa solicitude.
3.— A declaración poñerá fin á vía administrativa e seralles notificada á persoa solicitante, ás persoas interesadas que formulasen alegacións e ao concello onde se prevexa implantar a actividade.
4.— A declaración de incidencia ambiental terá efectos vinculantes para a autoridade municipal.
ARTIGO 45. VIXILANCIA E RÉXIME SANCIONADOR

1.— Sen prexuízo das competencias atribuídas á Administración autonómica, correspóndelle ao
concello a vixilancia e o seguimento do cumprimento das condicións establecidas na declaración de incidencia ambiental.
2.— O incumprimento das obrigas establecidas na declaración de incidencia ambiental ou das medidas preventivas, correctoras e de restauración recollidas na memoria presentada coa solicitude nos casos de silencio positivo sancionarase, cando proceda, de conformidade co disposto
na lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia, sen prexuízo das responsabilidades civís, penais ou doutra orde a que houber lugar.
ARTIGO 46. MODIFICACIÓNS SUBSTANCIAIS DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A DECLARACIÓN
DE INCIDENCIA AMBIENTAL

1.— Estarán tamén sometidas a previa declaración de incidencia ambiental as modificacións substanciais das actividades comprendidas no anexo I
2.— Consideraranse substanciais as modificacións das instalacións ou procesos vinculados á actividade de cuxa realización derive a superación dos seguintes limiares:
a) O incremento superior ao 50 % da capacidade produtiva da instalación.
b) O incremento superior ao 50 % das materias primas empregadas no proceso produtivo.
c) O incremento do consumo de auga ou enerxía superior ao 50 %.
d) O incremento superior ao 25 % das emisións de contaminantes atmosféricos ou a implantación
de novos focos de emisión catalogados.
e) O incremento superior ao 50 % da vertedura de augas residuais.
f) A produción de residuos perigosos ou o incremento do 25 % do seu volume no caso de estaren
inicialmente previstos.
g) O incremento nun 25 % dalgún ou da suma do total de contaminantes emitidos.
h) A incorporación ao sistema de produción ou o seu aumento por riba do 25 % de substancias
perigosas, reguladas polo Real decreto 1254/1999, do 16 de xullo, polo que se aproban medidas
de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos cales interveñan substancias
perigosas.
i) A aplicación dos limiares sinalados no parágrafo 1 terá carácter acumulativo durante todo o
tempo de desenvolvemento da actividade.
3.— Nas modificacións das actividades comprendidas no anexo que non teñan a consideración de
substanciais observarase o previsto no artigo 35 desta Ordenanza.
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CAPÍTULO III
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS
SECCIÓN 1ª
DISPOSICIÓNS XERAIS
ARTIGO 47. DEFINICIÓNS

1.— Para os efectos desta lei, entenderase por espectáculos públicos as representacións, exhibicións, actuacións, proxeccións, competicións ou audicións de concorrencia pública, de carácter
artístico, cultural, deportivo ou análogo.
2.— Entenderase por actividades recreativas aquelas que ofrecen ao público, espectadores ou participantes, actividades, produtos ou servizos con fins de recreo, entretemento ou lecer.
SECCIÓN 2ª
RÉXIME DE CONTROL ADMINISTRATIVO
ARTIGO 48. ACTIVIDADES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN PREVIA

A apertura dos establecementos públicos e a organización de espectáculos públicos e actividades
recreativas están sometidas ao réxime de comunicación previa prevista na presente lei, agás nos casos
en que por razóns de interese xeral sexa necesario a obtención de licenza municipal, conforme o
establecido nesta Ordenanza.
ARTIGO 49. ACTIVIDADES SOMETIDAS A LICENZA OU AUTORIZACIÓN

En atención á concorrencia de razóns de interese xeral derivadas da necesaria protección da
seguridade e saúde pública, dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, do mantemento da orde
pública, así como da adecuada conservación do ambiente e do patrimonio histórico artístico, será precisa
a obtención de licenza ou autorización para:
a) A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades
recreativas que se desenvolvan en establecementos públicos cunha capacidade superior a 500
persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade co disposto na
normativa técnica en vigor.
b) A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública, anexas ao establecemento.
c) A celebración de espectáculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran
a instalación de escenarios e estruturas móbiles.
d) A celebración dos espectáculos públicos e actividades recreativas ou deportivas que se
desenvolvan en máis dun termo municipal da comunidade autónoma, conforme o procedemento
que regulamentariamente se estableza.
e) A celebración dos espectáculos e festexos taurinos.
f) A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades
recreativas cuxa normativa específica esixa a concesión de autorización.
SECCIÓN 3ª
PROCEDEMENTO
ARTIGO 50. TRAMITACIÓN MEDIANTE LICENZA MUNICIPAL

1.— Con anterioridade á apertura do establecemento público ou ao inicio do espectáculo público
ou actividade recreativa, quen exerza a súa titularidade ou as persoas encargadas da súa organización deberán presentar unha solicitude de licenza perante o concello. A solicitude de licenza terá o seguinte contido:
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a) Datos identificativos do/a titular ou de quen organice a actividade e, de ser o caso, da persoa
que actúe na súa representación, indicando o seu nome e enderezo e incluíndo tamén os
enderezos para comunicacións e notificacións telemáticas se elixe ese xeito de notificación.
b) localización do establecemento público, espectáculo público ou actividade para o/a cal se
solicita a licenza.
2.— Xunto coa solicitude da licenza, quen exerza a titularidade ou as persoas encargadas da organización deberán presentar a seguinte documentación:
a) Proxecto técnico, entendido como o conxunto de documentos que definen as actuacións que
se van desenvolver, co contido e detalle que lle permita á Administración coñecer o obxecto
delas e determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. O proxecto que
se presente incluirá o contido mínimo previsto pola normativa sobre prevención e seguridade
en materia de incendios, deberá estar asinado polo/a técnico/a competente e deberá conter os
datos e requisitos da normativa específica sobre edificación, prevención e control ambiental
que sexan de aplicación aos proxectos construtivos e de actividades.
b) Plan de emerxencia, plan de autoprotección, memoria de mobilidade ou estudo de avaliación
da mobilidade xerada, estudo de impacto acústico e dispositivo de asistencia sanitaria,
redactados de conformidade coa normativa vixente, e sempre que os seus contidos non se
incorporasen ao proxecto técnico a que fai referencia a alínea anterior.
c) Declaración da persoa titular ou organizadora, se é o caso, onde faga constar o compromiso
de contratación dos seguros previstos nesta lei.
d) Documentación requirida pola normativa sobre ruídos, quentamento, contaminación acústica,
residuos e vibracións e, en todo caso, a que determine a normativa sobre prevención e control
ambiental segundo corresponda en función das características do establecemento e das
actividades que se van desenvolver nel.
e) Documento acreditativo da designación, por quen solicite a licenza, da persoa que debe asumir
a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que
acredite a adecuación do establecemento á licenza outorgada, no cal debe constar o nome, o
enderezo e a titulación e habilitación profesional da persoa designada.
f) A solicitude de licenza urbanística, se é o caso, acompañada pola documentación requirida
pola normativa urbanística.
g) Calquera outra documentación que lle sexa solicitada polo concello competente.
3.— O custo dos informes, certificacións e actas de verificación ou control de funcionamento e de
revisión é por conta dos/as solicitantes.
4.— Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o Concello emitirá os informes necesarios que determinen o cumprimento da normativa aplicable, remitiralles, cando proceda,
esta documentación ás autoridades competentes para que emitan os informes referidos ao
cumprimento das exixencias técnicas reguladas segundo a normativa vixente que lle sexa de
aplicación, informes que serán vinculantes cando sexan negativos ou establezan condicións de
obrigado cumprimento. Entenderase que os informes son favorables cando, transcorrido un
mes desde a recepción do expediente por parte das autoridades competentes, o concello non
reciba comunicación expresa, sen prexuízo das consecuencias derivadas da emisión de informes fóra de prazo, que se fixarán regulamentariamente.
5.— Recibido o informe ou transcorrido o prazo regulado no parágrafo anterior sen comunicación
expresa, o concello comunicará á persoa interesada no prazo máximo de quince días, contados
desde a data de recepción ou de remate do prazo, a idoneidade ou os requisitos e as condicións
técnicas que sexa preciso cumprir para a concesión da licenza.
Esta comunicará ao concello o cumprimento das condicións e dos requisitos a que se refire a
comunicación regulada no parágrafo anterior.
6.— A tramitación de solicitude de licenza non poderá exceder os tres meses, contados desde a presentación da solicitude e da documentación anexa no concello, ata a resolución municipal, na
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cal se comunican os requisitos e condicionantes técnicos. Transcorridos tres meses sen que o
concello comunique a resolución ao interesado, entenderase que o proxecto presentado é correcto e válido para todos os efectos e poderá entender estimada por silencio administrativo a
súa solicitude.
ARTIGO 51. CONTIDO DAS LICENZAS

1.— As licenzas deberán mostrar, como mínimo, os seguintes datos:
a) O nome, razón social, número ou código de identificación fiscal de quen exerza a titularidade.
b) A denominación do establecemento.
c) O domicilio e localización.
d) A data de outorgamento da licenza.
e) O tipo de establecemento, actividade recreativa ou espectáculos públicos autorizados.
f) A capacidade máxima permitida.
g) Calquera outro dato que se considere oportuno en función da normativa aplicable e/ou das
condicións singulares en función da tipoloxía da actividade ou do establecemento.
2.—A licenza outorgada polo concello será suficiente para acreditar a actividade, condicións e características do establecemento público e deberá expoñerse nun lugar visible e de fácil acceso.
ARTIGO 52. VIXENCIA DAS LICENZAS

1.— As licenzas dos establecementos abertos ao público concédense por tempo indefinido, salvo
que un regulamento ou as propias licenzas establezan expresamente o contrario. Todo iso sen
prexuízo dos efectos dos controis e das revisións periódicas a que sexan sometidas.
2.— As autorizacións de espectáculos públicos e actividades recreativas terán a mesma vixencia
que as dos espectáculos e actividades autorizados.
ARTIGO 53. EXTINCIÓN DAS LICENZAS

As licenzas extínguense polos seguintes motivos:
a) Por ter finalizado o espectáculo público ou a actividade recreativa.
b) Por cumprimento do prazo a que está sometida a actividade ou o espectáculo público para o
cal se solicitou a licenza, nos casos en que proceda.
c) Por caducidade.
d) Por revogación.
e) Por renuncia de quen exerza a súa titularidade.
ARTIGO 54. REVOGACIÓN E CADUCIDADE

1.— As licenzas poden revogarse nos seguintes supostos:
a) Por se teren modificado substancialmente ou teren desaparecido as circunstancias que
determinaron o outorgamento, ou teren sobrevido outras novas que, no caso de teren existido,
terían comportado a súa denegación.
b) Por incumprimento por parte de quen exerza a titularidade das licenzas dos requisitos ou
condicións en virtude dos cales lles foron outorgadas.
c) Por sanción de conformidade co disposto nesta lei.
d) Por falta de adaptacións aos novos requirimentos establecidos polas normas dentro dos prazos
previstos con esta finalidade.
2.— A non realización da actividade para a cal foi concedida a licenza durante un período ininterrompido dun ano facultará a este Concello para declarar a caducidade das licenzas. Este período poderá ser ampliado ata un máximo de dous anos, no caso de espectáculos ou actividawww.bop.depo.es
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des que para o seu normal desenvolvemento precisen de períodos de interrupción ou inactividade. Deberase fixar o prazo que se aplicará na resolución pola cal se outorgou a licenza.
3.— A revogación e a declaración de caducidade tramitaranse de oficio dando audiencia ás persoas
interesadas, e deberán realizarse dentro do prazo de seis meses de terlles notificado a apertura
do expediente. O procedemento poderá ser sobresido no caso de que se emende a irregularidade que motivou a apertura do expediente, agás que se aprecie reiteración ou reincidencia no
incumprimento. Tanto a revogación coma a declaración de caducidade non xeran dereito a indemnización.
CAPÍTULO IV
DOS PROCEDEMENTOS DE INSPECCIÓN E VERIFICACIÓN POSTERIOR.
ARTIGO 55. FACULTADES DE INSPECCIÓN

1.— De conformidade con o establecido no artigo 36 desta Ordenanza o Concello posúe a competencia administrativa en materia de control das actividades esténdese ás facultades de comprobación, inspección, sanción e demais medidas de control para garantir que o exercicio da
actividade ou a execución da obra ou instalación se adecúan á normativa vixente e, sen prexuízo do disposto na normativa urbanística, comprenderá as seguintes potestades:
a) A comprobación e inspección de instalacións, establecementos e actividades.
b) A incoación, tramitación e resolución dos procedementos de modificación, caducidade ou
declaración de ineficacia da comunicación previa.
c) A incoación, tramitación e resolución de procedementos sancionadores, de responsabilidade
patrimonial e de restablecemento da legalidade e mais a execución, se é o caso, das resolucións
ditadas nestes.
d) A adopción das medidas de carácter preventivo con carácter previo á incoación ou con ocasión
da tramitación de calquera dos procedementos sinalados nas alíneas anteriores.
2.— Con a finalidade de exercer esta competencia unha vez finalizadas as obras ou o inicio da actividade se deberá por de manifesto esta circunstancia perante a Oficina Técnica deste concello
a fín de que se proceda por esta a inspección e verificación para comprobar que os extremos
manifestados na comunicación previa cumpren con a normativa de aplicación.No caso de que
non se proceda a esta comunicación , a oficina técnica , de oficio, deberá proceder a esta inspección nun prazo dun mes a contar dende o inicio da actividade ou do prazo de finalización
das obras.
3.— Para o restablecemento da legalidade en materia de actividades seguirase o procedemento
para a protección da legalidade establecido na normativa urbanística.
CAPÍTULO V
RÉXIME SANCIONADOR
ARTIGO 56. INFRACCIÓNS

1.— Constitúen infraccións en materia de actividades as accións ou omisións tipificadas nesta Ordenanza, sen prexuízo das responsabilidades civís, penais ou doutra orde que poidan derivar
delas, así como as previstas na normativa sectorial.
2.— As infraccións administrativas en materia de actividades clasifícanse en leves, graves e moi
graves.
ARTIGO 57. INFRACCIÓNS MOI GRAVES

Considéranse infraccións moi graves as seguintes:
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1. Abrir un establecemento e levar a cabo actividades, ou realizar modificacións, sen efectuar a
comunicación previa ou sen dispoñer das licenzas ou autorizacións oportunas, ou incumprir
as súas condicións, se supón un risco grave para as persoas ou os bens.
2. A reapertura de actividades afectadas por resolución firme en vía administrativa de clausura
ou suspensión, mentres perdure a vixencia de tales medidas.
3. Incumprir as medidas e condicións de seguridade e hixiene establecidas no ordenamento
xurídico, así como aquelas específicas recollidas nas correspondentes comunicacións previas,
licenzas ou autorizacións, ou derivadas de inspeccións, cando iso supoña un grave risco para
a seguridade das persoas ou bens.
4. O engano ou a falsidade nas comunicacións previas ou na obtención das correspondentes
licenzas ou autorizacións mediante a achega de documentos ou datos.
5. Modificar os establecementos públicos e instalacións obxecto de regulación nesta lei sen a
correspondente licenza ou autorización, sempre que a referida modificación xere situacións de
grave risco para as persoas ou os bens.
6. O mal estado dos establecementos, instalacións e servizos que supoña un grave risco para a
seguridade das persoas.
7. Incumprir a prohibición de discriminación recollida nesta lei.
8. A expedición de certificados, actas, informes ou ditames cuxo contido non se axuste á realidade
dos feitos.
9. A realización de certificacións, verificacións, inspeccións e controis propios das entidades de
certificación sen posuír a correspondente autorización en vigor para iso.
ARTIGO 58. INFRACCIÓNS GRAVES

Considéranse infraccións graves as seguintes:
1. Abrir un establecemento e levar a cabo actividades, ou realizar modificacións, sen efectuar a
comunicación previa ou sen dispoñer das licenzas ou autorizacións oportunas, ou incumprir
as súas condicións, se non supón un risco grave para as persoas ou os bens.
2. A inexactitude ou omisión de carácter esencial nos datos obxecto de comunicación previa,
licenza ou autorización.
3. Incumprir as medidas e condicións de seguridade e hixiene establecidas na normativa
urbanística e de edificación, así como aquelas específicas recollidas na comunicación previa
ou nas correspondentes licenzas ou autorizacións, ou derivadas de inspeccións, cando iso non
supoña un grave risco para a seguridade das persoas ou bens, e sempre que non sexa
constitutivo de infracción moi grave.
4. O mal estado dos establecementos, instalacións e servizos que non supoña un grave risco para
a seguridade do público e executantes.
5. A comisión, no prazo dun ano, de máis de dúas infraccións cualificadas como leves por
resolución firme en vía administrativa.
6. Non colaborar no exercicio das funcións de inspección.
7. As certificacións, verificacións, inspeccións e controis efectuados polas entidades de
certificación de conformidade municipal de forma incompleta ou con resultados inexactos por
unha insuficiente constatación dos feitos ou pola deficiente aplicación de normas técnicas ou
regulamentarias.
8. O incumprimento das obrigas establecidas regulamentariamente ás entidades de certificación
de conformidade municipal.
9. A acreditación de entidades de certificación de conformidade municipal por parte das
entidades de acreditación cando se efectúe sen verificar totalmente as condicións e os requisitos
técnicos esixidos para o funcionamento daqueles ou mediante valoración tecnicamente
inadecuada.
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10. O incumprimento das prescricións ditadas pola autoridade competente en cuestións de seguridade, hixiene e medio relacionadas con esta lei e coas normas que a desenvolvan.
11. Ocultar datos ou alterar os xa achegados á entidade de certificación de conformidade municipal.
12. Incorrer as entidades de certificación de conformidade municipal en mora inxustificada en remitir ao órgano ou órganos da Administración, e no prazo establecido regulamentariamente, os
certificados, actas, informes ou ditames que sexan resultado da súa actuación.
ARTIGO 59. INFRACCIÓNS LEVES

Considéranse infraccións leves as seguintes:
1. A non comunicación á Administración competente dos cambios de titularidade das actividades
reguladas nesta lei.
2. A inexactitude, falsidade ou omisión, en calquera dato ou documento que se xunta ou que
consta na comunicación previa, cando non teña carácter esencial.
3. Calquera outra acción que constitúa incumprimento das obrigas establecidas na presente lei
ou vulneración das prohibicións recollidas nela, cando non proceda a súa cualificación como
infracción moi grave ou grave.
4. O incumprimento das prescricións ditadas pola autoridade competente ás entidades de
certificación de conformidade municipal conforme o desenvolvemento das súas funcións.
ARTIGO 60. RESPONSABLES

1. Considéranse responsables das infraccións reguladas na presente lei as persoas físicas ou
xurídicas que incorran nas faltas tipificadas nesta lei. Para estes efectos, os titulares dos
establecementos públicos e instalacións, os organizadores de espectáculos públicos e
actividades recreativas e, de ser o caso, os técnicos redactores do proxecto ou dos certificados
técnicos serán sancionados como responsables polos feitos que constitúan infraccións
administrativas reguladas nesta lei.
2. No caso de existir unha pluralidade de responsables a título individual, se non for posible
determinar o grao de participación de cada un na realización da infracción, responderán de
forma solidaria.
3. Cando unha entidade de certificación de conformidade municipal participe na tramitación
administrativa será a responsable das infraccións reguladas nesta lei no que concirne ao
obxecto da devandita tramitación. Esta responsabilidade substituirá a dos suxeitos indicados
nos parágrafos anteriores deste artigo.
ARTIGO 61. PROCEDEMENTO

1. As infraccións previstas nesta lei serán obxecto das sancións administrativas correspondentes,
logo da instrución do oportuno procedemento tramitado consonte o establecido no capítulo II
do título IX da lei 30/1992, do 26 de novembro, e nas disposicións que o desenvolvan.
2. Iniciado o procedemento sancionador, poderán adoptarse, de forma motivada, as medidas de
carácter provisional que resulten necesarias para evitar que se produzan ou manteñan no
tempo os prexuízos derivados da presunta infracción.
ARTIGO 62. COMPETENCIA PARA SANCIONAR

1. Correspóndelles a este Concello a competencia para incoar, instruír e resolver os expedientes
sancionadores pola comisión das infraccións previstas nesta lei, agás en todo o relativo ás
entidades de certificación de conformidade municipal e as súas actuacións, que lle
corresponderá á consellaría competente en materia de seguridade industrial, sen prexuízo de
que poida delegarse nos concellos algunha delas.
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2. Nos termos que establece o artigo 4 da lei 30/1992, do 26 de novembro, os órganos
administrativos de calquera administración pública deben facilitar ao instrutor do expediente
sancionador a documentación necesaria así como os medios materiais e persoais que requira
o desenvolvemento da actividade.
ARTIGO 63. SANCIÓNS

1. As infraccións leves serán sancionadas con multa de ata 300,51 euros.
2. As infraccións graves poderán ser sancionadas alternativa ou acumulativamente nos termos
previstos salvo que resulten incompatibles con:
a) Multa de 300,52 a 30.050,61 euros.
b) Suspensión ou prohibición da actividade por un período máximo dun ano.
c) Clausura do local ou establecemento por un período máximo dun ano.
d) Retirada da autorización de entidade de certificación de conformidade municipal por un
período máximo dun ano.
3. As infraccións moi graves poderán ser sancionadas alternativa ou acumulativamente nos
termos previstos salvo que resulten incompatibles con:
a) Multa de 30.050,62 ata 601.012,1 euros.
b) Clausura do local ou establecemento por un período máximo de tres anos.
c) Suspensión ou prohibición da actividade ata tres anos.
d) Retirada da autorización de entidade de certificación de conformidade municipal por un
período máximo de tres anos.
4. A contía das sancións económicas previstas nos parágrafos anteriores poderá ser actualizada
pola Xunta de Galicia en función das variacións do índice de prezos de consumo.
ARTIGO 64. GRADUACIÓN

1. As sancións deberán gardar proporcionalidade coa gravidade dos feitos constitutivos da
infracción e graduaranse atendendo aos seguintes criterios:
a) A transcendencia social da infracción.
b) A neglixencia ou intencionalidade de quen realice a infracción.
c) A natureza e contía dos prexuízos ocasionados.
d) A existencia de reiteración ou reincidencia.
e) A situación de predominio de quen realiza a infracción no mercado.
f) A conduta observada por quen realiza a infracción respecto do cumprimento das disposicións
legais.
2. Para os efectos desta lei, entenderase como reiteración a comisión de máis dunha infracción
de distinta natureza no prazo dun ano desde a comisión da primeira cando así fose declarado
por resolución que poña fin á vía administrativa.
Entenderase por reincidencia a comisión de máis dunha infracción da mesma natureza no
prazo dun ano desde a comisión da primeira cando así fose declarado por resolución que poña
fin á vía administrativa.
3. Para a aplicación dos criterios de graduación das sancións, respectando os límites establecidos
no artigo anterior, o órgano competente para sancionar deberá ponderar que a comisión da
infracción non resulte máis beneficiosa para quen realice a infracción que o cumprimento das
normas infrinxidas.
4. A imposición acumulativa de sancións nos termos previstos no artigo anterior acordarase, en
todo caso, naqueles supostos que impliquen grave alteración da seguridade ou contraveñan as
disposicións en materia de protección de menores.
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ARTIGO 65. PRESCRICIÓN E CADUCIDADE

1. As infraccións tipificadas como leves nesta lei prescribirán no prazo de seis meses; as
tipificadas como graves, no de dous anos, e as tipificadas como moi graves, no prazo de tres
anos.
2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día da comisión do feito. Nas infraccións
derivadas dunha actividade continuada, a data inicial do cómputo será a da finalización da
actividade ou a do último acto en que a infracción se consome. Interromperá a prescrición a
iniciación, con coñecemento da persoa interesada, do procedemento sancionador, e
restablecerase o prazo de prescrición se o expediente sancionador está paralizado durante máis
dun mes por causa non imputable ao presunto ou presunta responsable.
3. Prescribirán ao ano as sancións impostas por infraccións leves da presente lei; aos dous anos,
as impostas por infraccións graves, e aos tres anos, as impostas por infraccións moi graves.
Interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento da persoa interesada, do
procedemento de execución, e volverá transcorrer o prazo se aquel está paralizado durante
máis dun mes por causa non imputable a quen realizou a infracción.
4. O procedemento sancionador debe ser resolto, e notificada a súa resolución, no prazo máximo
dun ano desde a súa apertura, salvo que se dea algunha das circunstancias establecidas pola
lexislación de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común que comporte a interrupción do cómputo. unha vez vencido este prazo, prodúcese a
caducidade das actuacións, de acordo co establecido pola dita lexislación.
TITULO IV
PROCEDEMENTO PARA A EMISIÓN DE INFORMES SOBRE O USO DE EDIFICACIÓN E SOBRE O
RÉXIME E CONDICIONES URBANÍSTICAS APLICABLES A UN TERREO CONCRETO, A INSTANCIA
DE PARTICULAR INTERESADO
ARTIGO 66. DA INFORMACIÓN URBANÍSTICA

A solicitude de petición de informe sobre usos deberá determinar claramente o uso interesado e a
dirección do local con plano de situación e catastral.
Emisión de informe polo arquitecto /arquitecto técnico.
A Xunta de Goberno local dará traslado do informe emitido ao peticionario.
DISPOSICIÓNS FINAIS
PRIMEIRA.—INTERPRETACIÓN DAS DISPOSICIÓNS DESTA ORDENANZA

As disposicións desta Ordenanza deberán interpretarse e completarse coas normas e disposicións
xurídicas en vigor.
SEGUNDA.—ENTRADA EN VIGOR.

A entrada en vigor da presente ordenanza producirase ao día seguinte da súa publicación no boletín
Oficial da Provincia e sempre que transcorrese o prazo previsto no artigo 65.2 da lei 7/85, de 2 de abril,
Reguladora das bases do Réxime local.
A N E XO S
ANEXO I. CATÁLOGO DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A INCIDENCIA AMBIENTAL

Nota: os valores limiar mencionados en cada unha das actividades relacionadas na seguinte táboa
refírense, con carácter xeral, a capacidades de produción ou a produtos. Se un mesmo titular realiza
varias actividades da mesma categoría na mesma instalación, sumaranse as capacidades das ditas
actividades.
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1. Instalacións de combustión.
1.1. Instalacións de combustión cunha potencia térmica nominal superior a 1 MW e inferior a 50
MW:
a) Instalacións de produción de enerxía eléctrica en réxime ordinario ou en réxime especial, nas
cales se produza a combustión de combustibles fósiles, residuos ou biomasa.
b) Instalacións de coxeración, caldeiras, xeradores de vapor ou calquera outro equipamento ou
instalación de combustión existente nunha industria, sexa esta ou non a súa actividade
principal.
2. Produción e transformación de metais.
2.1. Instalacións para a produción de fundición ou de aceiros brutos (fusión primaria ou secundaria), incluídas as correspondentes instalacións de fundición continua dunha capacidade non
superior a 2,5 toneladas por hora.
2.2. Instalacións para a transformación de metais ferrosos:
a) laminado en quente cunha capacidade non superior a 20 toneladas de aceiro bruto por hora.
b) forxado con martelos cuxa enerxía de impacto non sexa superior a 50 quilojoules por martelo
e cando a potencia térmica utilizada non sexa superior a 20 MW.
c) Aplicación de capas de protección de metal fundido cunha capacidade de tratamento non
superior a 2 toneladas de aceiro bruto por hora.
2.3. fundicións de metais ferrosos cunha capacidade de produción non superior a 20 toneladas por día.
2.4. Instalacións para a fusión de metais non ferrosos, incluída a aliaxe, así como os produtos de
recuperación e outros procesos cunha capacidade de fusión non superior a 4 toneladas para o
chumbo e o cadmio e non superior a 20 toneladas para todos os demais metais, por día.
2.5. Instalacións para o tratamento de superficie de metais e materiais plásticos por procedemento
electrolítico ou químico, cando o volume das cubetas ou das liñas completas destinadas ao tratamento empregadas non sexa superior a 30 m3.
3. Industrias minerais.
3.1. Produción de cemento, cal e óxido de magnesio:
a) fabricación de cemento por moenda cunha capacidade de produción non superior a 500
toneladas diarias.
b) fabricación de clínker en fornos rotatorios cunha capacidade de produción non superior a 500
toneladas diarias, ou en fornos doutro tipo cunha capacidade de produción non superior a 50
toneladas por día.
c) Produción de cal en fornos cunha capacidade de produción non superior a 50 toneladas diarias.
d) Produción de óxido de magnesio en fornos cunha capacidade de produción non superior a 50
toneladas diarias.
3.2. Plantas de preparación de formigón.
3.3. Instalacións para a fabricación de vidro, incluída a fibra de vidro, cunha capacidade de fusión
non superior a 20 toneladas por día.
3.4. Instalacións para a fundición de materiais minerais, incluída a fabricación de fibras minerais,
cunha capacidade de fundición non superior a 20 toneladas por día.
3.5. Instalacións para a fabricación de produtos cerámicos mediante enfornado, en particular tellas, ladrillos, refractarios, azulexos, gres cerámico ou produtos cerámicos ornamentais ou de
uso doméstico, cunha capacidade de produción non superior a 75 toneladas por día, ou unha
capacidade de enfornado non superior a 4 m3 e de menos de 300 kg/m3 de densidade de carga
por forno.
3.6. Instalacións de tratamento de produtos minerais (serrado, puído, machucado, esmiuzado, trituración, pulverización, moenda, coadura, cribado, mestura, limpeza, ensacado) cando a capacidade sexa superior a 200.000 toneladas por ano ou para calquera capacidade cando a instalación estea a menos de 500 metros dun núcleo de poboación.
4.

Venda de combustibles e produtos químicos.
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4.1. Comercio por xunto de combustibles sólidos, líquidos e gasosos e produtos similares.
4.2. Gasolineiras e estacións de servizo.
4.3. Comercio por xunto de produtos químicos industriais e outros produtos semielaborados.
5.

Turismo e actividades recreativas.

5.1. Campos de golf.
6.

Industria derivada da madeira.

6.1. Instalacións industriais destinadas á fabricación de papel ou cartón cunha capacidade de produción non superior a 20 toneladas diarias.
6.2. Instalacións de produción de celulosa cunha capacidade de produción non superior a 20 toneladas diarias.
6.3. Instalacións industriais destinadas á fabricación dun ou máis dos seguintes taboleiros derivados da madeira: taboleiros de labras de madeira orientadas, taboleiros aglomerados ou taboleiros de cartón comprimido, cunha capacidade de produción non superior a 600 m3 diarios.
6.4. Instalacións para a serradura ou transformación da madeira cunha superficie útil superior a
1.000 m², ou unha potencia mecánica instalada superior a 250 kW.
7.

Industria téxtil.

7.1. Instalacións para o tratamento previo (operacións de lavado, branqueo, mercerización)
ou
para a tintura de fibras ou produtos téxtiles cando a capacidade de tratamento non supere as
10 toneladas diarias.
8.

Industria do coiro.

8.1. Instalacións para o curtido de coiros cando a capacidade de tratamento non supere as 12 toneladas de produtos acabados por día.
9.

Industria agroalimentaria e explotacións gandeiras.

9.1. Instalacións para:
a)

Sacrificio e/ou despezamento de animais cunha capacidade de produción de canais de entre 5
e 50 toneladas por día.

b)

Tratamento e transformación, diferente do simple envasado, das seguintes materias primas,
tratadas ou non previamente, destinadas á fabricación de produtos alimenticios ou pensos a
partir de:
1º. Materia prima animal (que non sexa exclusivamente o leite)
dunha
produción de produtos acabados non superior a 75 toneladas por día.

capacidade

de

2º. Materia prima vexetal cunha capacidade de produción non superior a 300 toneladas por día
de produtos acabados (valores medios trimestrais).
3º. Só materias primas animais e vexetais, tanto en produtos combinados coma por separado,
cunha capacidade de produción de produtos acabados en toneladas por día non superior a
75, se A é igual ou superior a 10 ou [300 – (22,5 × A)] en calquera outro caso, onde «A» é a
porción de materia animal (en porcentaxe do peso)da capacidade de produción de produtos
acabados.
O envase non se incluirá no peso final do produto.
A presente subsección non será de aplicación cando a materia prima sexa só leite.
c)

Tratamento e transformación só do leite, cunha cantidade de leite recibida entre 20 e 200 toneladas por día (valor medio anual).

9.2. Instalacións para a eliminación ou o aproveitamento de carcasas ou refugallos de animais
cunha capacidade de tratamento non superior a 10 toneladas por día.
9.3. Instalacións de gandaría intensiva coas seguintes capacidades:
a) Entre 1.000 e 40.000 prazas de galiñas poñedoras.
b) Entre 1.000 e 55.000 prazas de polos.
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c) Entre 50 e 2.000 prazas de porcos de engorda.
d) Entre 25 e 750 prazas de porcas de cría.
e) Entre 50 e 300 prazas para vacún de leite.
f) Entre 75 e 600 prazas para vacún de ceba.
g) Entre 1.000 e 20.000 prazas para coellos.
9.4. Instalacións gandeiras de animais exóticos ou destinados a peletaría.
9.5. Cubís e centros ecuestres con máis de 20 prazas.
9.6. Instalacións para acuicultura intensiva que teñan unha capacidade de produción non superior
a 500 toneladas ao ano.
10. Consumo de disolventes orgánicos.
10.1. Instalacións para tratamento de superficie de materiais, de obxectos ou produtos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestalos, estampalos, revestilos e desengraxalos, impermeabilizalos, pegalos, lacalos, limpalos ou impregnalos, cunha capacidade de consumo de disolventes orgánicos non superior a 150 kg de disolvente por hora nin tampouco superior a 200 toneladas por ano.
11. Tratamento de augas.
11.1. Plantas de tratamento de augas residuais de capacidade entre 2.000 e 10.000 habitantes equivalentes.
12. Industria de conservación da madeira.
12.1. Conservación da madeira e dos produtos derivados da madeira utilizando produtos químicos,
cunha capacidade de produción non superior a 75 m3 diarios, distinta de tratamentos para
combater a albura exclusivamente.
ANEXO II
DOCUMENTACIÓN

Nos casos en que se solicite a execución dunha obra ou inicio dunha actividade sometida a licenza
deberase presentar a solicitude de licenza en modelo normalizado con expresión de:
a) Os datos persoais do solicitante ou promotor,
b) Tipo de obra a executar ou de actividade a desempeñar expresando sinteticamente o seu
alcance, situación.
c) Xustificante, no seu caso, de liquidación/ingreso de tributos.
d) Documentación que se une, que se especifica a continuación.
DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA PARA LICENZAS DE OBRA MAIOR

Instancia de solicitude de licenza de obra maior, de enganche á rede de subministracións de auga e
rede de saneamento segundo o modelo oficial, facilitado polo propio Concello.
Proxecto visado máis unha copia por cada autorización sectorial ou autonómica que lle sexa de
aplicación.
Oficio de nomeamentos do técnico de dirección de obras, visado adecuado a cada caso segundo a lei
38/99 (lOE).
Oficio de nomeamento do técnico de dirección dá execución de obras, visado, adecuado en cada caso
segundo lOEA.
Anexo control de calidade (obras con orzamento total de contratación IVE incluído - que supere os
300.506,05 €).
folla estatística de edificación e vivenda.
Copia da escritura de propiedade rexistrada ou en defecto do anterior, copia da escritura de
propiedade sen rexistrar ou calquera documento acreditativo da mesma.
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Proxecto técnico da infraestrutura común de telecomunicacións asinado por enxeñeiro ou enxeñeiro
técnico de telecomunicacións, nos supostos que sexa preciso segundo o Art. 2 RD 1/98 e Art. 3 RD
401/2003).
No suposto de edificación en chan rústico: presentación da autorización autonómica se procede.
Informes sectoriais ou autonómicos se fose o caso.
Nos casos de obras maiores a realizar en edificacións existentes, que estean conectadas ás redes de
saneamento e abastecemento de auga potable, o resgardo do abono de taxas substituirase por documento
que acredite a conexión (copia de póliza de abono e último recibo abonado).
Nas solicitudes para construcións de nova planta, deberase deixar constancia que o solar ou leira
atópase expedito e libre de edificación que impida a construción, polo que, en caso contrario, haberá
que solicitar previa ou simultaneamente licenza para demolición das construcións.
DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA PARA LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

Certificación final da obra e, no seu caso, da urbanización, subscrita pola Dirección facultativa das
mesmas e visada polo colexio profesional correspondente, onde ademais se xustifique o axuste do
construído á licenza no seu día outorgada e fotografías en cor da obra terminada.
Se as obras sufrisen algunha alteración presentarase o estado final das mesmas debidamente visado
excepto nos supostos que precisen de nova licenza con proxecto modificado.
Xustificante de solicitar o alta no Imposto sobre bens Inmobles de natureza urbana.
Calquera outra que o Concello esixa en todo caso, así como autorizacións doutras administracións
públicas competentes que lle sexan de aplicación.
DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA PARA LICENZA DE DEMOLICIÓNS

Proxecto técnico redactado por técnico competente e visado se procede.
Autorizacións sectoriais no seu caso.
Seguro de responsabilidade civil se procede.
DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA PARA PARCELACIONES E SEGREGACIÓNS

Proxecto redactado por técnico competente e visado polo correspondente Colexio profesional.
Identificación catastral das leiras iniciais (descritiva e gráfica das parcelas),
Xustificación da parcelación de acordo con plan municipal. A este efecto sinalarase sobre o plano de
delimitación as aliñacións definidas polo plan municipal e superficies tanto brutas como netas e de
cesión estimada para as vías públicas, das parcelas resultantes. En caso de existir edificacións sobre a
parcela se xustificará o cumprimento dos parámetros de ordenanza destas edificacións sobre as parcelas
resultantes.
As aliñacións estarán referidas aos elementos físicos recolleitos no levantamento topográfico de forma
que poidan ser comprobadas “in situ”.
No caso de que existan edificacións, presentarase memoria indicando a superficie construída total e
por plantas, superficie ocupada, o número de plantas e a distancia á vía pública e aos lindeiros de cada
unha delas.
En caso de agrupación e posterior parcelación, presentarase un plano no que se identifique a parcela
total da agrupación.
A cesión dos terreos destinados a viarios fose das aliñacións establecidas polo plan, incluiranse as
parcelas de cesión como parcelas resultantes da parcelación co mesmo nivel de definición en textos e
planos que o resto das parcelas resultantes.
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ANEXO III. MODELOS DE COMUNICACIÓNS PREVIAS

SOLICITANTE

C MUNICACIÓN PREVIA PARA ACTIVIDADE NON SOMETIDA A LICENZA
CO
CON AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL

REPRESENTANTE

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos será tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados ós correspondent es
ficheiros do Concello de Ponte Caldelas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presenta
ará no Rexistro Xeral do Concello.

Núm. 119

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Provincia

Código Postal Correo electrónico

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Provincia

Código Postal Correo electrónico

! SI
Acredita representación:

!
NON

COMUNICA:
P IMEIRO. Que á vista da necesidade de proceder a levar a cabo a actividade engadida na
PR
a Lei
9/2013 que
q
regula o catálogo de actividades sometidas incidencia ambiental, coas seguintes
caracterís
s icas:
st
Clase de actividade
Emprazamento
Data de inicio da actividade

SEGUNDO. Acompaño xunto á comunicación a seguinte documentación:
S
Copia do DNI / CIF.
Copia do proxecto da obra asinado por técnico responsable que conteña a documentación técnica
que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou instalación.
A a u t o r iz a c ió n o u d e c la r a c ió n a m b ie n t a l.
Declaración de que se cumpre con todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os
locais
s e instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no
plane
eamento urbanístico.
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Certificación do/s técnico/s facultativo/s de autoricen o proxecto de que este cumpre coa normativa
técnica de aplicación.
As autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, se proceden, xunto coa manifestación
expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
O certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de
conformidade municipal reguladas na lei 9/2013.
Xustificante de pago dos tributos municipais.
TERCEIRO. Que me comprometo a manter o cumprimento dos requisitos esixidos durante o
período de celebración de dita actividade.
CUARTO. Con base no estipulado no artigo 25 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, DECLARO que cumpro con todos os
requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e instalacións reúnen as condicións de
seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico, comunico que dispoño
da documentación que o acredita ós efectos do oportuno control e posterior verificación do
cumprimento da normativa reguladora da devandita actividade recreativa, así como de que conto
con todos os permisos e informes necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
Ponte Caldelas, ___ de ______________ de 20__
Asinado,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS
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SOLICITANTE

C MUNICACIÓN PREVIA PARA ACTIVIDADE NON SOMETIDA A LICENZA
CO

REPRESEN
NTANTE

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos será tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados ós correspondent es
ficheiros do Concello de Ponte Caldelas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presen
ntará no Rexistro Xeral do Concello.

Núm. 119

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Provincia

Código Postal Correo electrónico

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Provincia

Código Postal Correo electrónico

! SI
Acredita representación:

!
NON

COMUNICA:
PRIMEIRO. Que á vista da necesidade de proceder a levar a cabo a actividade sen incluír no
P
catálogo de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas do Decreto 292/2004, de 18 de novem
mbro,
polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade
d
Autónoma de Galicia coas seguintes caracterís
s tic a s :
Clase de actividade
Emprazamento
Data de inicio da actividade

S
SEG
UNDO. Acompaño xunto á comunicación a seguinte documentación:
Copia do DNI / CIF.
Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do
cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos.
Declaración de que se cumpre con todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os
locais
s e instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no
plane
eamento urbanístico.
Proxecto e documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade
e ou
installación.
As autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, se proceden, xunto coa manifestación
expres
e a de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
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O certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de
conformidade municipal reguladas na lei 9/2013.
Xustificante de pago dos tributos municipais.
TERCEIRO. Que me comprometo a manter o cumprimento dos requisitos esixidos durante o
período de celebración de dita actividade.
CUARTO. Con base no estipulado no artigo 25 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, DECLARO que cumpro con todos os
requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e instalacións reúnen as condicións de
seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico, comunico que dispoño
da documentación que o acredita ós efectos do oportuno control e posterior verificación do
cumprimento da normativa reguladora da devandita actividade recreativa, así como de que conto
con todos os permisos e informes necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
Ponte Caldelas, ___ de ______________ de 20__
Asinado,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS
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SOLICITANTE

COMUNICACIÓN PREVIA PARA ACTIVIDADE RECREATIVA

REPRESEN
NTANTE

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos será tratados de xeito confidencial e poderá
án ser incorporados ós correspondent es
ficheiros do Concello de Ponte Caldelas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que pre
esentará no Rexistro Xeral do Concello.

Núm. 119

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Prrovincia

Código Postal Correo electrónico

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Prrovincia

Código Postal Correo electrónico

! SI
Acredita representación:

!
NON

COMUNICA:
PRIMEIRO. Que á vista da necesidade de proceder a levar a cabo a actividade recreativa
P
incluído no catálogo de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas do Decreto 292/2004, de 18 de
novembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da
Comunidade Autónoma de Galicia coas seguintes características:
Clase de actividade recreativa
Emprazamento
Data
Horario

SEGUNDO. Acompaño xunto á comunicación a seguinte documentación:
S
Copia do DNI / CIF.
Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do
cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos.
Declaración de que se cumpre con
n todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os
locais
s e instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no
plane
eamento urbanístico.
Proxecto e documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou
installación.
A a u t o r iz a c ió n o u d e c la r a c ió n a m b ie n t a l, s e p r o c e d e .
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As autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, se proceden, xunto coa manifestación
expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
O certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de
conformidade municipal reguladas na lei 9/2013.
Xustificante de pago dos tributos municipais.
TERCEIRO. Que me comprometo a manter o cumprimento dos requisitos esixidos durante o
período de celebración de dita actividade recreativa.
CUARTO. Con base no estipulado no artigo 25 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, DECLARO que cumpro con todos os
requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e instalacións reúnen as condicións de
seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico, comunico que dispoño
da documentación que o acredita ós efectos do oportuno control e posterior verificación do
cumprimento da normativa reguladora da devandita actividade recreativa, así como de que conto
con todos os permisos e informes necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
Ponte Caldelas, ___ de ______________ de 20__
Asinado,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS
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SOLICITANTE

COMUNICACIÓN PREVIA PARA ESPECTÁCULO PÚBLICO

REPRESEN
NTANTE

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus dat os será trat a
ados de xeito confidencial e poderán se
er incorporados ós correspondentes
ficheiros do Concello de Ponte Caldelas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presen
ntará no Rexistro Xeral do Concello.

Núm. 119

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Provincia

Código Postal Correo electrónico

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Provincia

Código Postal Correo electrónico

! SI
Acredita representación:

!
NON

COMUNICA:
PRIMEIRO. Que á vista da necesidade de proceder a levar a cabo o espectáculo público incluído
P
no catálogo
o
de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas do Decreto 292/2004, de 18 de
novembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas
s da
Comunidade Autónoma de Galicia coas seguintes características:
Clase de espectáculo público
Emprazamento
Data
Horario

SEGUNDO. Acompaño xunto á comunicación a seguinte documentación:
S
Copia do DNI / CIF.
Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do
cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos.
Declaración de que se cumpre con todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os
locais
s e instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no
plane
eamento urbanístico.
Proxecto e documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade
e ou
instala
l ción.
A a u t o r iz a c ió n o u d e c la r a c ió n a m b ie n t a l, s e p r o c e d e .

7

www.bop.depo.es

u

bop@depo.es

u

Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 119

Luns 23 de xuño de 2014

Páx. 87

As autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, se proceden, xunto coa manifestación
expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
O certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de
conformidade municipal reguladas na lei 9/2013.
Xustificante de pago dos tributos municipais.
TERCEIRO. Que me comprometo a manter o cumprimento dos requisitos esixidos durante o
período de celebración de dito espectáculo público.
CUARTO. Con base no estipulado no artigo 25 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, DECLARO que cumpro con todos os
requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e instalacións reúnen as condicións de
seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico, comunico que dispoño
da documentación que o acredita ós efectos do oportuno control e posterior verificación do
cumprimento da normativa reguladora do devandito espectáculo público, así como de que conto
con todos os permisos e informes necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
Ponte Caldelas, ___ de ______________ de 20__
Asinado,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS
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Luns 23 de xuño de 2014

Páx. 88

SOLICITANTE

COMUNICACI
C ÓN PREVIA PARA OBRA MENOR

REPRESEN
NTANTE

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos será tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados ós correspondent es
ficheiros do Concello de Ponte Caldelas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello.

Núm. 119

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Prrovincia

Código Postal Correo electrónico

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Prrovincia

Código Postal Correo electrónico

! SI
Acredita representación:

!
NON

COMUNICA:
PRIMEIRO. Que á vista da necesidade de proceder á execución das obras coas seguintes
P
caracterís
sticas:
s
Descrición das obras

Em
m p ra z a m e n to
Referencia catastral
Data de inicio das obras
Orrzamento (sen IVE)

SEGUNDO. Acompaño xunto á comunicación a seguinte documentación:
S
Copia do DNI / CIF.
Plano de situación.
De selo caso, proxecto e documentación técnica que resulte esixible.
Declaración do/s técnico/s facultativ
vo/s de autoricen o proxecto de que este cumpre coa ordenación
urban
nística de aplicación.
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Núm. 119

Luns 23 de xuño de 2014

Páx. 89

Copia das restantes autorizacións e, de ser o caso, concesións administrativas cando sexan
legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de terse solicitado o seu outorgamento.
Documento de avaliación ambiental, no caso de requirila o uso a que vaian destinadas as obras.
Copia da autorización ou ditame ambiental, así como das restantes autorizacións, concesións ou
informes sectoriais cando sexa legalmente esixibles.
Xustificante de pago dos tributos municipais
material).

(Taxa: 0,5%, ICIO: 2,8%. Total 3,3% sobre o Orzamento de execución

TERCEIRO. Que me comprometo a manter o cumprimento dos requisitos esixidos durante a
execución da devandita obra.
CUARTO. DECLARO que cumpro con todos os requisitos para a execución da obra e de
que o inmoble reúne as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no
planeamento urbanístico, comunico que dispoño da documentación que o acredita ós efectos do
oportuno control e posterior verificación do cumprimento da normativa aplicable, así como de que
conto con todos os permisos e informes necesarios para o inicio da obra, instalación ou
actividade.
Ponte Caldelas, ___ de ______________ de 20__
Asinado,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

www.bop.depo.es

u

bop@depo.es

u

Dep. Legal: PO 1-1958

Luns 23 de xuño de 2014

Páx. 90

SOLICITANTE

SOLICITUDE DE LICENZA PARA ACTIVIDADE RECREATIVA

REPRESENTANTE

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos será tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados ós correspondentes
ficheiros do Concello de Ponte Caldelas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello.

Núm. 119

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Prrovincia

Código Postal Correo electrónico

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Prrovincia

Código Postal Correo electrónico

! SI
Acredita representación:

!
NON

EXPÓN:
PRIMEIRO. Que á vista da necesidade de proceder a levar a cabo a actividade recreativa incluída no
P
catálogo de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas do Decreto 292/2004, de 18 de novembro, polo
que se ap
proba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma
de Galicia coas seguintes características
s:
Clase de actividade recreativa
Emprazamento
Data
Horario

SEGUNDO. Acompaño xunto á solicitude a seguinte documentación:
S
Copia do DNI / CIF.
Proxecto técnico, que incluirá o contido mínimo previsto pola normativa sobre prevención e seguridade en
materia de incendios, deberá estar firmado polo técnico competente e deberá conter os datos e requisitos
da no
ormativa específica sobre edificación, prevención e control ambiental que sexan de aplicación ós
proxe
ectos construtivos e de actividade
es.
Plan de emerxencia, plan de autoprotección, memoria de mobilidade ou estudo de avaliación da mobilidade
xerad
da, estudo de impacto acústico e dispositivo de asistencia sanitaria.
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Páx. 91

Declaración da persoa titular ou organizadora, no seu caso, onde faga constar o compromiso de
contratación dos seguros previstos na lei 9/2013.
Documentación requirida pola normativa sobre ruídos, quecemento, contaminación acústica, residuos e
vibracións e, en todo caso, a que determine a normativa sobre prevención e control ambiental segundo
corresponda en función das características do establecemento e das actividades a desenvolver no mesmo.
Documento acreditativo da designación, por quen solicite a licenza, da persoa que debe asumir a
responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a
adecuación do establecemento á licenza outorgada, no que debe constar o nome, o enderezo e a titulación
e habilitación profesional da persoa designada.
A solicitude de licenza urbanística, no seu caso, acompañada pola documentación requirida pola normativa
urbanística (en caso de que se solicite licenza de obra).
Xustificante do pagamento da taxa correspondente.
Outros ___________________________________________________________________________

TERCEIRO. Por medio da presente fago constar o compromiso de contratación dos seguros previstos
na presente lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
Por todo o exposto, SOLICITO:
Obter a licenza correspondente para a celebración da devandita actividade recreativa.
Ponte Caldelas, ___ de ______________ de 20__
Asinado,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

www.bop.depo.es
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Luns 23 de xuño de 2014

Páx. 92

SOLICITANTE

SOLICITUDE DE LICENZA PARA A REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

REPRESENTANTE

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos será tratados de xeito confidencial e poderán se
er incorporados ós correspondent es
ficheiros do Concello de Ponte Caldelas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presen
ntará no Rexistro Xeral do Concello.

Núm. 119

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Provincia

Código Postal Correo electrónico

Nome e apelidos ou razón social

DNI/CIF

Enderezo: Rúa e número

Teléfono: Fixo / Móbil

Municipio

Provincia

Código Postal Correo electrónico

! SI
Acredita representación:

!
NON

EXPÓN:
PRIMEIRO. Que á vista da necesidade de proceder a levar a cabo o espectáculo público incluída no
P
catálogo de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas do Decreto 292/2004, de 18 de novembro, polo
que se ap
proba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma
de Galicia coas seguintes características:
Clase de espectáculo público
Emprazamento
Data
Horario

S
SEG
UNDO. Acompaño xunto á solicitude a seguinte documentación:
Copia do DNI / CIF.
Proxecto técnico, que incluirá o contido mínimo previsto pola normativa sobre prevención e seguridade en
materia de incendios, deberá estar firmado polo técnico competente e deberá conter os datos e requisitos
da no
ormativa específica sobre edificación, prevención e control ambiental que sexan de aplicación ós
proxe
ectos construtivos e de actividades.
Plan de emerxencia, plan de autoprotección, memoria de mobilidade ou estudo de avaliación da mobilidade
xerad
da, estudo de impacto acústico e dispositivo de asistencia sanitaria.
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Páx. 93

Declaración da persoa titular ou organizadora, no seu caso, onde faga constar o compromiso de
contratación dos seguros previstos na lei 9/2013.
Documentación requirida pola normativa sobre ruídos, quecemento, contaminación acústica, residuos e
vibracións e, en todo caso, a que determine a normativa sobre prevención e control ambiental segundo
corresponda en función das características do establecemento e das actividades a desenvolver no mesmo.
Documento acreditativo da designación, por quen solicite a licenza, da persoa que debe asumir a
responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a
adecuación do establecemento á licenza outorgada, no que debe constar o nome, o enderezo e a titulación
e habilitación profesional da persoa designada.
A solicitude de licenza urbanística, no seu caso, acompañada pola documentación requirida pola normativa
urbanística (en caso de que se solicite licenza de obra).
Xustificante do pagamento da taxa correspondente.
Outros ___________________________________________________________________________
TERCEIRO. Por medio da presente fago constar o compromiso de contratación dos seguros previstos
na presente lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
Por todo o exposto, SOLICITO:
Obter a licenza correspondente para a celebración do devandito espectáculo.
Ponte Caldelas, ___ de ______________ de 20__
Asinado,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

www.bop.depo.es
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Páx. 94

De conformidade co establecido nos artigos 10, 25 e 46 da lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa, e 107.3 da lei 30/92, do Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e o Procedemento Administrativo Común, contra o presente acordo, os interesados unicamente
poderán interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala correspondente do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partires do día seguinte
ao da publicación deste anuncio no boletín Oficial da Provincia.
Ponte Caldelas, a 22 de maio de 2014.—O Alcalde, Perfecto Rodríguez Muíños.

2014004923

EDICTO
Aprobación definitiva
O Pleno da Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada o 27 de marzo de 2014, aprobou
provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións,
instalacións e obras (ICIO) do Concello de Ponte Caldelas, publicouse no boletín Oficial da Provincia
en data 11.04.14 e estivo sometido a información pública polo prazo de 30 días hábiles e, dado que, non
se presentou ningunha reclamación procédese de seguido á publicación do texto íntegro:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS,
INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO)
ARTIGO 1. FUNDAMENTO E RÉXIME

1. No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución, o artigo 106 da
lei 7/85, do 2 de abril, de bases do Réxime local, e de acordo co previsto no artigo 59.2 e
artigos 15 e seguintes do Real Decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido
da lei Reguladora das facendas locais, o Concello de Ponte Caldelas establece o Imposto
sobre Construcións, Instalacións e Obras.
2. Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100 a 103 do Real Decreto lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da lei Reguladora das facendas locais,
polas disposicións que a desenvolvan e polo que dispón esta Ordenanza.
ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE

1. Constitúe o feito impoñible deste imposto a realización, dentro do termo municipal, de calquera
construción, instalación ou obra para a que se esixa a correspondente licenza de obras ou
urbanística (obtéñase ou non), ou para a que se esixa presentación de declaración responsable
ou comunicación previa sempre que a súa expedición corresponda ao Concello de Ponte
Caldelas.
2. As construcións, instalacións e obras ás que se refire o apartado anterior poderán consistir en:
a) Obras de construción de edificacións e instalacións de toda clase de nova planta.
b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquelas que modifiquen a súa disposición interior coma o seu aspecto
exterior.
d) Aliñacións e rasantes.
e) Obras de fontanería e alcantarillado.
f) Obras en cemiterios.
g) Calesquera outras construcións, instalacións ou obras que requiran licenza de obra urbanística,
declaración responsable ou comunicación previa.
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