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AYUNT AMIENTOS
V I G O
ANUNCIO
O Pleno do Concello, en sesión celebrada o día
26 de novembro de 2001, resolveu as reclamacións e
suxerencias presentadas en relación coa Ordenanza
xeral reguladora das obras e as conseguintes ocupacións necesarias para a implantación de servicios
na vía pública.
Unha vez refundido por esta Alcaldía o texto
aprobado inicialmente coas reclamacións e suxerencias admitidas, de conformidade coa autorización que a Corporación lle outorgou na referida sesión, procédese á publicación do texto definitivo
que, de conformidade coa disposición final quinta
da citada Ordenanza, entrará en vigor ós 15 días da
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
ORDENANZA XERAL REGULADORA DAS OBRAS E
AS CONSEGUINTES OCUPACIÓNS NECESARIAS
PARA A IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS NA VÍA
PÚBLICA
CAPÍTULO I.—PRINCIPIOS XERAIS
Artigo 1º.—Obxecto

Esta Ordenanza ten por obxecto a regulación
dentro do ámbito da competencia municipal das
condicións a que deben suxeitarse a realización de
obras e a conseguinte ocupación da vía pública necesarias para a instalación, mantemento, modificación ou supresión de servicios.
As previsións desta ordenanza extenderanse a
calquera outra obra que se realice na vía pública e
as ocupacións que delas se deriven, calquera que
sexa o seu titular, agás que pola súa natureza só
sexan de aplicación ás compañías subministradoras
de servicios.
A estes efectos terán a consideración de vía pública, non só a rede viaria senón calquera espacio
libre municipal de dominio e uso público, o seu
solo, voo ou subsolo.
Artigo 2º.—Normas técnicas de aplicación

Con carácter xeral as obras e ocupacións da vía
pública reguladas por esta ordenanza deberán
cumpri-las Normas, Pregos e demáis disposicións
vixentes, tanto de carácter xeral como as propias
de cada un dos servicios a que se destinen e, así
mesmo, as previsións que para cada unha delas se
contemplan nos anexos desta ordenanza.
CAPÍTULO II.—PLANIFICACIÓN DAS OBRAS
Artigo 3º.—Planificación xeral

As distintas compañías subministradoras de servicios que operen na cidade deberán presentar ó
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Concello antes da iniciación dos traballos preparatorios da revisión do Plan Xeral ou da aprobación
dos plans especiais que afecten a infraestructuras
ou á rede viaria e no prazo que se lle indique, os
seus plans e programas de actuación no territorio
municipal ou, no seu caso, no sector afectado, que
deberán abarcar un mínimo de catro anos para a
súa incorporación ó planeamento.
Artigo 4º.—Planificación anual

Para garantir en todo momento a coordinación
das obras na vía pública entre as distintas compañías subministradoras de servicios e destas coas
actuacións que no uso das súas competencias acorde o Concello, aquélas deberán presentar antes do
día 1 de outubro de cada ano o seu plan de obras
proxectado para o seguinte ano, debidamente calendadas con especificación das datas previstas
para comezo e finalización da execución das obras
a realizar.
Os Servicios Técnicos municipais competentes
proporán as variacións a introducir en cada un dos
plans, xustificando as circunstancias que o motivan. Do seu informe daráse traslado a cada unha
delas, conferíndolle trámite de audiencia para que
aleguen o que estimen oportuno.
Evacuado o anterior trámite procederase a redacta-lo Plan de Obras Coordinado para o seguinte
ano, que será aprobado pola Alcaldia tra-lo informe da Comisión Mixta de Planificación e Seguimento, á que se refire o art. 7.
Artigo 5º.—Contido dos Plans

O Plan de Instalacións deberá conter cando
menos a previsión das novas obras e de todas aquelas que teñan por obxecto a ampliación de redes e
a substitución de redes antigas ou en mal estado.
Quedan fora do seu ámbito todas as actuacións que
se realicen para repacións de urxencia.
Artigo 6º.—Vinculación dos Plans

Os Plans de Instalacións vinculan ás empresas
subministradoras polo que o Concello denegará con
carácter xeral a licencia para a execución das obras
previstas nesta ordenanza ás que se refire ó artigo
anterior que non estivesen incluídas naqueles.
Artigo 7º.—Comisión Mixta de Planificación e
Seguimento (CPS)

A Comisión Mixta de Planificación e Seguimento estará integrada paritariamente por representantes do Concello e das compañías subministradoras de servicios que operan na Cidade e terá como
funcións as seguintes:
a) Informar a efectos da súa debida coordinación os plans de obras, tanto os que son consecuencia das previsións dun novo planeamento urbanístico, como os anuais.
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b) Propoñer ó Concello as iniciativas conducentes a eliminar ou reduci-los perigos e molestias que as obras poidan causar ós cidadáns.
c) Informa-los proxectos de galerías de servicios ou arquetas compartidas por varias empresas.
d) Fixa-la data de inicio das obras na vía pública para a súa mellor coordinación.
e) Asesorar á Alcaldía en relación cos asuntos
relacionados coas obras na vía pública que
aquela someta á súa consideración.
Artigo 8º.—Zonas excluídas

1.—As compañías subministradoras de servicios
non poderán realizar novas canalizacións, grandes
calas ou calas nunha vía pública, dentro dos tres
anos seguintes á recepción das obras de pavimentación de calzada ou de beirarrúas, cando previamente se lles advertise da súa execución e se lles outorgase un prazo para que puidesen instalar os seus
servicios.
A anterior previsión aplicarase tamén ás obras
na rúa incluídas nos plans anuais.
2.—Tampouco poderán concederse licencias
para obras nin autorizacións para as ocupacións da
vía pública que daquelas se deriven, se a entidade
peticionaria se atopase fora de prazo na realización
doutras autorizadas anteriormente, ou tivesen algunha anomalía pendente de subsanar nas obras
anteriormente executadas.
CAPÍTULO III.—NORMAS XERAIS
SOBRE INSTALACIÓNS DE SERVICIOS
Artigo 9º.—Modalidades

As instalacións das redes de servicios na vía pública serán sempre subterráneas e se executarán
baixo calquera das seguintes modalidades:
a) Galería de servicios visitable.
b) Galería de servicios accesible desde o exterior ou caixóns de servicio.
c) Tubulares ou ovoides.
As instalacións en forma distinta das anteriores,
incluídos os tendidos aéreos terán sempre carácter
excepcional e provisional e soamente se autorizarán nas condicións que se establezan na licencia ou
autorización que se concederá sempre en precario,
e entre as que deberá figura-la obriga de retira-las
ou modifica-las cando o Concello o ordene, sendo a
costa do seu titular os custos que ditas actuacións
produzan.
Artigo 10º.—Galerías de servicios visitables

O Concello poderá impoñer nos proxectos de urbanización a obriga de inclui-la construcción de
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galerías de servicios visitables que aloxen ás conduccións de abastecemento de auga, enerxía eléctrica e comunicacións como mínimo.
As directrices e criterios xerais para a súa construcción son as que figuran no Anexo IV da presente ordenanza.
Artigo 11º.—Condicións xerais das demáis conduccións

Son con carácter xeral, as seguintes:
1) Deberán utilizarse arquetas compartidas
para instalación de servicios salvo que técnicamente non sexa posible.
2) As canalizacións para instalación de servicios deberán discorrer polas beirarrúas, salvo
imposibilidade debidamente xustificada.
Neste caso poderá autorizarse a súa instalación no carril de aparcamento ou de circulación máis próximo á beirarrúa, debendo discorrer polo seu centro.
3) Xuntamente coa conducción principal instalaránse as secundarias desde ésta ata o bordo
das beirarrúas necesarias para poder dar servicio a catro inmobles, como máximo, agrupadas desde o inicio da numeración da rúa.
Cada unha delas, se situará no punto medio
da línea do fronte da fachada, a lonxitude da
cal non poderá exceder de 20 m. a cada lado
da canalización.
A estos efectos terá a consideración de rúa
cada unha das súas partes comprendidas
entre dúas rúas perpendiculares a aquela.
Artigo 12º.—Profundidade das conduccións

As conduccións que non se instalen en galería
visitable deben situarse con carácter xeral á profundidade libre en metros que se indica no Anexo
III desta Ordenanza.
Na licencia de obras, e a petición do interesado,
sempre por motivos técnicos debidamente xustificados, poderán autorizarse profundidades distintas.
Así mesmo poderá ordenalo o Concello por
causa xustificada, sen dereito a indemnización ningunha á empresa instaladora.
Artigo 13º.—Distancia entre conduccións

As distancias mínimas entre conduccións son as
que figuran no Anexo III desta Ordenanza.
En canto a súa modificación estaráse ó previsto
no artigo anterior.
Artigo 14º.—Responsabilidade das empresas

É responsabilidade das empresas subministradoras de servicios a instalación e mantemento de
tódalas conduccións conforme as normas de seguridade e protección que en cada caso e momento estableza a normativa xeral de aplicación e os anexos
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desta ordenanza. Esta responsabilidade será solidaria no caso de empresas que utilicen galerías de
servicios ou arquetas compartidas.
Artigo 15º.—Condicións xerais das obras

As obras deben executarse con carácter xeral e
sen prexuízo das condicións específicas que figuran
nos anexos desta ordenanza, con arranxo ás seguintes condicións:
a) A rotura do pavimento realizarase coa maquinaria que produza o menor deterioro posible do mesmo, elimine a máxima contaminación ambiental, especialmente acústica e
sexa a máis axeitada para cada obra, puidendo sinalarse ou limitarse na licencia o tipo de
maquinaria a empregar.
b) A reposición do pavimento faráse cos mesmos materiais que o levantado, se existise no
mercado, e no seu defecto con outro de calidade e características análogas, debendo
quedar a calzada co mesmo aspecto e nas
mesmas condicións constructivas nas que se
atopaba antes da súa rotura.
Se intervisen varias empresas todas elas
serán responsables solidariamente do cumprimento da anterior obriga.
c) Nas rúas principais denominadas rede primaria e secundaria que figuran como Anexo
I a esta Ordenanza, as obras de canalización
deben comprende-la totalidade da súa lonxitude, agás circunstancias que o impidan e
que se farán constar expresamente na licencia.
d) As obras de recheo, macizado e pavimentado
estarán suxeitas ó necesario control de calidade, supervisado polo Concello.
Dita supervisión poderá ser realizada polo
Concello directamente ou contratada con
empresas especializadas.
e) No caso de terse que empregar maquinaria
especial que poida daña-lo pavimento, sinalaranse os itinerarios que deba seguir e as
medidas de seguridade que deba adoptar, sen
prexuízo de responde-la empresa de servicios
e a titular da maquinaria dos danos e prexuí zos que poidan causar.
f) Sempre que coincidan as trazas de varias canalizacións deberá abrirse unha soa zanxa,
agás dispensa polo Concello en base a circunstancias técnicas que o impidan, o que
deberá constar na licencia.
g) Nas canalizacións que afecten a cruzamentos
as obras realizaranse en dúas fases, afectando á mitade da calzada en cada unha delas,
co fin de eliminar ou atenua-las molestias ó
tráfico rodado. Deberán executarse con carácter xeral os fíns de semana.

Nº 18 — Viernes 25 enero 2002
h) A introducción do cableado nas tuberías farase en horario nocturno, agás motivos urxentes debidamente xustificados.
Artigo 16º.—Obrigas a cumprir durante a execución
das obras.

A empresa durante a execución das obras deberá cumpri-las seguintes obrigas:
a) Manter na obra a licencia a disposición dos
servicios de inspección.
b) Sinalizala debidamente cada 150 m. de lonxitude, cun cartel no que figure o nome ou
razón social do titular da licencia e no seu
caso do contratista da obra, dirección, teléfono para aviso de avarías, número de licencia e data de autorización de gabia. A sinalización respecto a terceiros efectuarase conforme ó previsto no Anexo II desta
Ordenanza, no referido a sinalización e balizamento, e na propia licencia, no seu caso.
c) Dispoñer de pasos de peóns en perfectas condicións de seguridade en tódalas saídas de
vivendas ou establecementos e demáis puntos
nos que sexa necesario, así como pasos en
sentido lonxitudinal á canalización debidamente protexidos. A protección de pasos de
peóns realizarase con valados anclados (normalmente por peso), que contarán cun ancho
mínimo de 1,50 m.
d) Conserva-la gabia aberta correctamente valada, a fin de evita-lo paso a persoas alleas á
obra.
e) Contar cos contedores necesarios para acopio
de materiais, tanto de obra como de cascallo
ou material de desfeito, debidamente estacionados e anclados. Todos eles deberán figurar
na licencia ou dispoñer de autorización independiente para a súa instalación.
f) Actuar por zonas de traballo aberto que non
excedan de 75 m. de lonxitude e, ademáis,
que aqueles pendentes de reposición do pavimento non superen os 150 m., agás casos excepcionais nos que fose necesario ampliar ou
reducir as lonxitudes máximas sinaladas e
que figurarán expresamente na licencia ou
orde de execución posterior.
g) Respeta-los horarios especiais que figuran
incluidos nesta Ordenanza ou se establezan
na licencia ou por resolución posterior, para
causa-las menores molestias ós veciños.
h) Absterse de traballar naquelas datas que figuren no calendario laboral que antes de 31
de decembro de cada ano e para o seguinte,
aprobará a Alcaldía a estos sós efectos e que
incluirá aquelas nas que por razón de grandes aglomeracións ou festas tradicionais
quede prohibida a execución de obras e a
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ocupación da vía pública; que pode referirse
a datas ou épocas determinadas e a zonas e
rúas concretas do municipio.
i) A balizar con elementos de 2m. de altura
como mínimo, ríxidos e opacos, as ocupacións da vía pública para obras, a duración
das cales se prevea superior a un mes no
mesmo lugar.
Artigo 17º.—Desenvolvemento das obras

1.—A data concreta de inicio de execución das
obras a fixará o Concello a proposta da Comisión
Mixta de Planificación e Seguimento. Calquera variación deberá ser comunicada ó servicio Municipal
de Vías e Obras, facendo referencia ó número de
expediente da licencia a que se refire e os motivos
que a xustifican.
2.—Así mesmo deberá comunicarse de inmediato a dito Servicio, calquera incidencia que se produza durante a execución das obras, indicando a
natureza das mesmas e as medidas que se adoptaron ou se pretenden adoptar para subsanalas, especialmente as deficiencias que se poidan detectar
nas instalalcións doutros servicios ou no estado do
subsolo.
3.—Se durante a execución das obras as características do subsolo ou calquera outra circunstancia que non puidese ser prevista podan producir incumprimentos de prazo ou alteración de calquera
das condicións previstas na licencia, solicitaráse
por escrito ó Concello a prórroga de dita licencia
ou a súa ampliación.
4.—A finalización das mesmas comunicaráse ó
Concello nun prazo máximo de 2 días, achegando o
certificado do director facultativo, no que se faga
constar que foron realizadas con arreglo á normativa técnica de aplicación e que superaron os regulamentarios controis de calidade.
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Artigo 19º.—Control das instalacións

No prazo de un mes contado dende a finalización de cada obra as compañías subministradoras
de servicios entregarán ó Concello en modelos da
súa cartografía oficial dixitalizada, planos acotados da instalación realizada para integrala en dita
cartografía, correspondente ós servicios que discorren baixo o solo municipal.
Artigo 20º.—Relacións cos veciños

As sociedades que conten con instalacións no
solo, subsolo ou voo da vía pública do municipio
deben contar cun teléfono de aviso de avarías a disposición do Concello, dos servicios de Policía Local
e Extinción de Incendios e dos usuarios en xeral,
coas liñas suficientes para garantir unha eficaz comunicación que deberán ser atendidas por persoal
suficiente e cualificado para a reposición urxente
das avarías.
Artigo 21º.—Características das tapas

1.—As tapas de acceso, rexistro e maniobra deberán ser de fundición, agás que o Concello autorice outros materiais, debendo acreditarse técnicamente a súa duración, calidade e firmeza, así como
que contan cos sistemas necesarios para evita-la
producción de ruidos.
2.—Levarán grabado o nome da compañía ou
compañías subministradoras a quen pertencen.
3.—Terán que ser mantidas en perfectas condicións polos seus titulares, debendo ser reparadas ou
substituídas nun prazo máximo dun día dende que
se descubrise o defecto, e adoptarse mentres tanto,
a través da correspondente sinalización e balado,
as medidas que garanticen as condicións de seguridade para a circulación peonil e rodada.

Artigo 18º.—Continuidade das obras

4.—O Concello poderá acorda-la súa normalización.

Non haberá solución de continuidade entre os
traballos de recheo da canalización e da reposición
do pavimento, incluida a reposición da sinalización
tanto horizontal como vertical de tráfico que debe
repoñerse íntegramente pola empresa á súa costa.

Artigo 22º.—Traslado, modificación ou supresión de
conduccións ou instalacións

Nos casos nos que ben por autorización expresa
ou por forza maior a obra permaneza temporalmente só en fase de recheo, a empresa titular da licencia deberá asegura-la fiabilidade dos firmes
provisionais e á súa conveniente sinalización, sendo
a única responsable de calquera dano persoal ou
material que se produza con ocasión ou como consecuencia do estado daquela.
Mentras se manteña esta situación deberán
cumprirse as previsións establecidas no Anexo II
desta Ordenanza en canto a sinalización e balizamento.

Cando por razóns urbanísticas, de mantemento
do viario público, obras de urbanización, instalación de novos servicios públicos, ou calquera outra
causa de interese xeral se produzan modificacións
de rasantes ou de trazado de rúas que fagan necesario localizar, identificar, trasladar, modificar ou
suprimir conduccións ou instalacións de servicios
existentes, as empresas de servicios afectadas estarán obrigadas a realiza-las obras necesarias para
isto, na forma e prazos que sinale o Concello.
Neste caso o custo que resulte das anteriores actuacións, correrá por conta da empresa titular do
servicio afectado.
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Artigo 23º.—Reposición con novos materiais

No caso de que na rúa na que se actúa esté aprobado un proxecto técnico para a execución de
obras que comporten a renovación do pavimento, a
compañía subministradora de servicios, unha vez
finalizada a instalación das conduccións, deberá
repoñe-lo pavimento afectado na superficie prevista nesta Ordenanza cos novos materiais que comtemple o proxecto.
Artigo 24º.—Eliminación de barreiras arquitectónicas

Cando as obras afecten a bordos de beirarrúas
fronte a pasos de peóns existentes que esté previsto sinalizar, que non conten co rebaixe necesario
para facilita-lo paso de vehículos de minusválidos
ou coches de nenos, a reposición deberá incluílo.
CAPÍTULO IV.—LICENCIAS
Artigo 25º.—Obrigatoriedade de licencia

Toda obra que se realice na vía pública require
da obtención de licencia que ampare a execución
das mesmas e así mesmo a autorización da ocupación que produza.
Ambolos dous permisos tramitaranse con carácter xeral conxuntamente e concederanse nun só
acto.
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b) Prazo de execución: non poderá supera-los
cinco días.
Considérase acometida a obra realizada para
leva-lo servicio dende o final da canalización ata os inmobles.
2—Para grandes calas.—Terán a consideración de
grandes calas todas as aperturas de solo ou pavimento que non tendo carácter lineal as súas
dimensións e características superen os máximos establecidos para as calas.
3—Para canalizacións.—Terán a consideración de
canalizacións todas as aperturas de solo ou pavimento que tendo carácter lineal, as súas características superen os máximos establecidos
para as calas. O carácter lineal virá dado polo
feito de que a lonxitude da apertura de solo ou
pavimento sexa como mínimo dez veces maior
ca súa anchura.
A efectos desta Ordenanza entenderánse incluídas nas canalizacións que afecten á calzada, non
só a principal senón as secundarias que a leven
ata o bordo da beirarrúa necesarias para dar
servicio a tódolos futuros usuarios.
En consecuencia e a estes efectos, as licencias
para acometidas comprenderán só aquelas que
se executen en beirarrúas.

As licencias de obra na vía pública poden solicitarse:
a) Pola empresa subministradora de servicios.
b) Polo titular da obra ou instalación que precisa actuar sobre a vía pública.
c) No caso de pasaxes permenentes, os titulares
dos inmobles ou parcelas ós que sirven.

4—Para pasaxes permanentes.—Terán a consideración de pasaxes permanentes as obras necesarias en bordes ou beirarrúas para a construcción
ou supresión de pasos de vehículos, de forma
que se permita ou impida o paso de vehículos
entre a calzada e os inmobles ou parcelas.
5—Para obras diversas.—Consideraránse como
tales todas aquelas que afectando ó solo ou subsolo da rede viaria, non poidan ser polas súas
características englobadas nalgún dos tipos descritos nos catro puntos anteriores.

Artigo 27º.—Clases de licencia

Artigo 28º.—Tramitación das licencias

As licencias para execución de obras na via pública son dalgún dos tipos seguintes:
1—Para calas.—Terán a consideración de calas tódalas aperturas de solo ou pavimento que conten coas seguintes características:
a) Xeométricas:
— Anchura máxima: 1,5 m.
— Lonxitude máxima: 25 m.
— Profundidade máxima: 4,5 m.
— No caso de que se sobrepase a anchura
máxima e sen sobrepasa-los 3 m., a superficie afectada non superará os 20 m2.
— No caso de que afecte á rede viaria, a totalidade do perímetro do preceptivo balizamento non suporá o corte total do tráfico en ningún dos sentidos de circulación
permitidos en dita vía.

As licencias tramitaranse de conformidade co
previsto no Reglamento de Servicios das Corporacións Locais e na Ordenanza municipal que regule
a súa tramitación, no seu caso.

Artigo 26º.—Solicitantes

Artigo 29º.—Documentación a aportar

As solicitudes de licencia deberán achegar a seguinte documentación:
a) Impreso de autoliquidación de taxas ou prezos públicos no que se acredite ter ingresado
o seu importe e documento xustificativo do
ingreso na Tesourería Municipal do 4% do
importe do presuposto de execución material
da obra para inspección e control de calidade, a resultas da liquidación que proceda
unha vez finalizada a obra, e sen prexuízo da
súa devolución no caso de que a licencia fose
denegada.
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b) Memoria.
c) Planos en formatos A4 ou A3 sobre a cartografía municipal:
— Plano de situación.
— Planos parciais de planta, E1:500
— Planos de planta E1:2000, no caso de que
fosen máis de un os planos do punto anterior.
— Planos do perfil lonxitudinal (no caso de
obras de saneamento) EH1:1000EV1:100.
Seccións tipo.
— Planos de detalle da obra.
— Plano dos servicios afectados.
d) Presuposto de execución material.
e) Estudio de seguridade e saúde.
f) Cando a obra non se execute pola compañía
de servicios, copia de alta no IAE da empresa
que se encargará dos traballos. No caso de
terse contratado. En caso contrario, deberá
comunicarse ó Concello previamente´o inicio
das obras.
g) Designación de Facultativo Director das
obras e Coordinador de seguridade e saúde.
A memoria, os planos e o presuposto deberán ser
subscritos por técnico competente.
No caso de obras de escasa entidade, o Concello
poderá excusa-la presentación daquela documentación que non fose precisa para concede-la licencia.
Artigo 30º.—Contido da memoria

A memoria deberá referirse en todo caso os seguintes aspectos:
a) Descrición das obras a realizar.
b) Relación de materiais a empregar.
c) Localización exacta na beirarrúa ou calzada
da obra.
d) Se se prevé actuar sobre cruzamentos de
rúas, indicación dos mesmos, datas e duración prevista e asímesmo data proposta para
inicio das obras.
e) Duración estimada da obra.
f) Ocupacións adicionais que se prevean con
contedores de escombros, casetas de obras ou
similares, debidamente superficiadas.
g) Plan de sinalización e balizamento da obra
de acordo co previsto no anexo desta ordenanza.
Ademáis calquera outro que o solicitante considere preciso.
Artigo 31º.—Reparación de avarías

No caso de reparación de avarías urxentes a empresa só precisará para inicia-los traballos da remisión dun fax á Policía Local e ó Departamento
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Técnico de Tráfico no que figurará a lonxitude e
ancho da obra, localización en beirarrúa ou calzada
e data e hora aproximada de inicio e terminación,
sen prexuízo de presentar no Concello, no prazo
máximo de dous días, o correspondente impreso de
liquidación de taxas e no prazo que se lle indique a
restante documentación que poida solicitárselle por
parte dos servicios técnicos municipais para completa-lo expediente.
A duración da reparación deste tipo de avarías,
non poderá exceder de dous días.
Artigo 32º.—Proxectos integrais de canalización

Os proxectos de obra de canalizacións previstos
nos plans anuais de instalacións, poderán aprobarse na súa integridade, sen prexuízo das posteriores
solicitudes de licencia para cada un dos tramos nos
que se pretende actuar en cada momento, ás que xa
non lle será preciso achegar a documentación técnica do proxecto previamente aprobado.
Artigo 33º.—Obrigas do titular da licencia.

O titular da licencia está obrigado:
a) Ó cumprimento desta ordenanza, da normativa específica reguladora do servicio ó que
se afecten as obras, e as demáis condicións
específicas que poidan incluirse na resolución de outorgamento de licencia.
b) A designar un técnico que dirixa as obras e
un coordinador de seguridade e saúde.
c) A finaliza-las obras no prazo que se estableza na licencia.
d) A repara-los danos e indemniza-los prexuízos que poidan ocasionar ós particulares, a
outras empresas ou ó dominio público como
consecuencia da execución das obras ou da
súa deficiente conservación ou mantemento.
e) A entrega-la documentación dixitalizada á
que se fai referencia nesta Ordenanza en ficheros XML, a definición dos cales será a establecida polo Concello.
Artigo 34º.—Fianza

1.—A fianza responderá dos danos e prexuízos
que poida sofri-lo dominio público con ocasión ou
como consecuencia directa ou indirecta da execución das obras. O seu importe será do 10% do custo
de execución da obra, que se entenderá que coincide co presuposto presentado se non se modificase
aquél na licencia.
2.—Depositaráse nos 15 días seguintes á notificación de concesión da liencia, e en todo caso antes
do inicio das obras, en calquera das formas previstas na vixente lexislación, e cancelarase a solicitude do interesado e tra-lo informe técnico no que se
acredite que a execución das obras está finalizada e
realizada de conformidade coa licencia e que non
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existen danos ou prexuízos ós que sexa necesario
aplicala, unha vez transcorrido o prazo de garantía.
3.—A través de convenio poderá establecerse a
fianza correspondente a tódalas obras que segundo
o Plan se prevé executar pola empresa operadora
durante o ano, que deberá manterse actualizada en
todo momento.
Artigo 35º.—Prazo de garantía

Establecese un prazo de garantía dun ano para
as obras que supoñan reposición de solo municipal.
Durante este prazo que se computará dende que a
empresa comunique o final da obra, o Concello poderá esixir ó titular da obra calqueira reparación
que proceda na zona afectada, agás que se demostre que non é por culpa ou neglixencia na execución das obras de reposición do pavimento.
En todo caso subsitirá a responsabilidade por
vicios ocultos das obras establecida no Código
Civil.
CAPÍTULO V.—OCUPACIÓN CON
ELEMENTOS AFECTOS Á OBRA
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Artigo 38º.—Normas de seguridade e limpeza.-

1.—Sen prexuízo de que en todo momento os
elementos afectos á obra deben estar colocados de
forma que non entrañen perigo para as persoas, de
noite e nos días non laborables a obra e elementos
anexos á mesma deberán quedar en perfectas condicións, debidamente sinalizados coas correspondentes sinais de tráfico normalizadas, carteles e luminarias, debendo taparse as zanxas abertas,
cando así o dispoñan os servicios técnicos municipais, con materiais axeitados en función da súa localización, accesibilidade e dimensións. En canto á
maquinaria que non poida ser retirada, deberá
quedar debidamente estacionada e con tódolos elementos de seguridade activados.
2.—Ó finalizar cada xornada de traballo deberanse retirar ou verter nos contedores apropiados
todos os residuos de obras provintes da zona ocupada, deixandoa no adecuado estado de limpeza. Tódolos materiais ou acopios non paletizados ou conteneurizados deberán quedar protexidos por vallas.
CAPÍTULO VI.—INSPECCIÓN MUNICIPAL
Artigo 39º.—Obxecto das inspeccións

Artigo 36º.—Esixencia de autorización

Toda ocupación da vía pública con casetas, materiais, contedores, maquinaria ou calquera outro
elemento afecto á obra debe contar coa preceptiva
autorización municipal, que se outorgará previa solicitude acompañada dunha memoria descriptiva
dos elementos que se pretenden instalar e a forma
de facelo, e plano de situación das caseta, materiais, maquinaria, etc.
A autorización poderá solicitarse xunto coa licencia de obra, especificando na memoria e nos
planos os elementos que se pretenden instalar ou
colocar.

O Concello a través dos seu Servicio de Inspección na Vía Pública exercerá a vixilancia do cumprimento do disposto nesta Ordenanza, que en todo
caso se extenderá ós seguintes aspectos:
a) Que a ocupación da vía pública se realice
dentro dos límites autorizados.
b) Que as obras se executen en canto a localización, valado, sinalización, materiais, maquinaria a empregar, distancias, profundidades,
etc. nas condicións previstas nesta Ordenanza e na licencia.

Artigo 37º.—Forma de realiza-la ocupación.

c) Que as beirarrúas e calzadas, e mobiliario
urbano, tanto do so como vó e subsolo se repoñan ó seu estado primitivo e no seu defecto
ó establecido na licencia.

1.—A ocupación farase de forma que ocasione as
menores molestias ós cidadás e, en todo caso, nas
zonas restrinxidas ó paso de vehículos.

d) Que o recheo, compactación e asfaltado das
zanxas se realice de acordo coas prescripcións técnicas vixentes, incluídas as previstas
nos anexos desta Ordenanza.

2.—Así mesmo deberá efectuarse polo tempo indispensable e procurando que a súa dimensión sexa
a mínima necesaria, e non exceda nunca da prevista na autorización, puidendo ordearse pola Alcaldía o levantamento daqueles elementos innecesarios ou a reubicación dos que non cumpran a condición de mínima ocupación.

1.—Os inspectores de obras no exercicio das
súas atribucións poderán solicitar en calquera momento a licencia e demáis documentación que segundo a normativa vixente debe encontrarse permanentemente na obra.

3.—Unha vez desaparecida a necesidade da ocupación a empresa deberá retirar de inmediato os
elementos instalados, procedendo á limpeza da
zona e á reparación de calquera dano que puidese
ter ocasionado.

Cando comproben que existen deficiencias que
poidan constituir infracción procederán a levantar
acta por duplicado que será asinada xunto co encargado da obra, ó que se lle entregará copia e que
servirá para inicia-lo correspondente expediente

Artigo 40º.—Facultades dos inspectores
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sancionador, sen prexuíxo da obriga do interesado
de subsana-las deficiencias observadas, facendo no
caso de incumprimento a Administración municipal á súa costa, executando a fianza e senón fose
suficiente cobrando o importe dos gastos a través
da vía de apremio prevista no Regulamento Xeral
de Recadación.
Cando as deficiencias sexan de tal gravidade
que poidan poñer en perigo a seguridade das persoas ou ocasionar danos de importancia ás instalacións dos servicios públicos ou outros bens municipais, ordearán cautelarmente a paralización das
obras e procederán ó seu precintado, dando conta
inmediata ó Xefe do Departamento de Inspección
para que por facultativo competente se decida
sobre o mantemento, ou non, da suspensión e se
propoña á Alcaldía as medidas a adoptar.
2.—Os inspectores de obras serán nomeados pola
Alcaldía que lle outorgará a correspondente acreditación, sen prexuízo de ser auxiliados nas súas funcións por outro persoal municipal ou de empresas a
quén o Concello lle encargase dito cometido.
CAPÍTULO VII.—REQUEREMENTOS, ORDES
DE EXECUCIÓN, MEDIDAS CAUTELARES
E EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS
Artigo 41º.—Requerimentos

Os requerimentos que efectúe a autoridade municipal en relación coas obras que se executen na
vía pública contarán con algunha das seguintes finalidades:
a) Subsana-la falta de licencia para as obras ou
de autorización para ocupacións da vía pública con materiais, equipos ou instalacións.
b) Adecuación da obra ou dás ocupacións ó previsto nesta Ordenanza ou na licencia que as
autorice.
Para isto dictará as ordes de execución que considere necesarias, adoptará as medidas cautelares
precisas e dispoñerá as execucións subsidiarias que
sexan convenientes en cada caso.
Artigo 42º.—Contido das ordes de execución

As ordes de execución deberán ser congruentes
cos motivos e fíns que as xustifiquen, expresarán
con claridade o alcance das mesmas en canto ó contido da actuación, tempo no que deben realizarse e
custo previsto das mesmas, no seu caso. O seu obxecto será a reposición da vía pública ou dos elementos situados nela ó seu estado anterior á execución das obras ou á situación que se establecese na
licencia e á restauración da legalidade urbanística
infrinxida, ou calquera outro que se precise para o
cumprimento da normativa vixente e, especialmente para a salvagarda da seguridade das persoas e
dos seus bens.
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Artigo 43º.—Adopción de medidas cautelares

As ordes de execución poderán referirse á adopción de medidas cautelares polo promotor, contratista ou director da obra ou que poderán adoptarse
así mesmo directamente pola administración no
caso de perigo inminente para as persoas ou os
bens e que pola súa urxencia non sexan susceptibles de demora. As medidas a adoptar en cada caso
deberán ser proporcionais ó risco que se trata de
evitar e poderán consistir na paralización automática das obras e no seu precintado.
Artigo 44º.—Suspensión das obras

1.—A resolución ordeando a suspensión das
obras dictaráse sempre como medida cautelar simultánea á orde de execución, cando a obra se esté
executando sen licencia e en tanto non se autorice.
2.—Tamén poderá acordarse cando se esté incumprindo a normativa xeral, a presente ordenanza ou as prescripcións contidas na licencia.
Artigo 45º.—Efectos da orde de execución

As ordes de execución terán os mesmos efectos
que a licencia de obra, quedando obrigado o destinatario da mesma a presentar presuposto detaiado
das actuacións que en base a ela se realicen, a fin
de liquida-los tributos que procedan.
Artigo 46º.—Execución subsidiaria

Tódalas ordes de execución dictadas pola Alcaldía serán susceptibles no caso de incumprimento de
execución subsidiaria de conformidade co previsto
nos arts. 106 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de
novembro. As actuacións materiais nas que consistan poderán ser realizadas polo propio Concello directamente ou a través de empresas especializadas.
CAPÍTULO VIII.—INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
Artigo 47º.—Normas de aplicación

1.—A realización de obras na vía pública sen licencia ou orde de execución ou sen axustarse as
súas condicións, constitúe infracción urbanística
prevista no art. 175 en relación co 178 da Lei
1/1997, de 14 de marzo, do Solo de Galicia e no art.
10, en relación co 69, do Decreto da Xunta de Galicia 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento de Disciplina Urbanística, e clasificaráse, graduaráse e sancionarase, de acordo co previsto nas ditas Normas.
2.—O incumprimento das restantes previsións
contidas nesta Ordenanza, consideraránse infraccións á mesma.
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Artigo 48º.—Clasificacións das infraccións.

1.—As infraccións clasifícanse en:
— Leves
— Graves
— Moi graves
2.—Considéranse infraccións leves:
a) Non manter na obra a licencia a disposición
dos servicios de inspección.
b) A existencia de acopios fora da zona balada
e, en xeral, imcumpri-las normas sobre limpeza do art. 38.
c) O depósito de escombros ou materiais sobrantes fora dos contedores.
d) Supera-las dimensións da obra ou da ocupación sen exceder do 10% daquela.
e) Non sinaliza-la obra cos carteis informativos
establecidos nesta Ordenanza ou que istos
non conten coa información esixida.
f) Non comunicar á Alcaldía a variación da
data de iniciación da obra, ou a súa finalización no prazo establecido.
g) Exceder en menos de 15 días do prazo establecido para a entrega ó Concello do plano
acotado da instalación.
h) Non ter a disposición do Concello ou dos veciños un teléfono de chamadas para o caso de
avarías.
i) Exceder do número máximo de contedores
autorizados.
3.—Infraccións graves:
a) Incumpri-las normas sobre sinalización e balizamento previstas no Anexo II desta Ordenanza.
b) Non observa-las previsións sobre “disposición de servicios, zonas tipo e reposición de
pavimentos”, contempladas no Anexo III
desta Ordenanza.
c) Utilizar na obra maquinaria distinta da prevista na licencia.
d) Non segui-los itinerarios que sinale o Concello no caso da utilización de maquinaria especial que poida dana-lo pavimento.
e) Realiza-las obras nos cruces íntegramente,
sen contar con autorización para isto.
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j) Non comunicar ó Concello as incidencias
graves que se produzan durante a execución
das obras ou as deficiencias observadas no
subsolo ou nas instalacións doutros servicios.
k) Producir interrupcións entre a aperturas das
gabias, o seu recheo e a reposición do pavimento sen autorización.
l) Exceder en máis de 15 días do prazo establecido para entrega ó Concello do plano acotado de cada instalación.
m) Incumpri-las normas sobre características e
condicións das tapas de acceso, rexistro ou
maniobra ou non reparalas ou substituílas no
prazo establecido, así como non sinalalas entretanto adecuadamente.
n) Mante-la ocupación da vía pública unha vez
rematada a obra
o) Incumpri-las condicións de seguridade do
art. 38
p) A desobediencia ás ordes e instruccións municipais sobre a forma de executa-las obras.
q) A carencia ou insuficiencia de medidas de seguridade durante a execución das obras, incluso fora da xornada de traballo.
r) Non establecer espacios ordenados para tráfico peonil ou facelo deficientemente perturbando o seu normal desenvolvemento mentras duran as obras.
s) Non comunicar de inmediato ó Concello os
danos que poidan producirse durante a execución das obras a calquera cidadá, ós bens
municipais ou ás demáis instalacións existentes na vía pública.
t) A falta de reposición o seu estado orixinal da
zona de obras, incluída a sinalización tanto
vertical como horizontal, unha vez rematadas aquelas.
u) A negativa, resistencia ou obstrucción á actuación inspectora.
v) A comisión de dúas ou máis faltas leves nun
período de 12 meses.
4.—Infraccións moi graves.
Consideraránse infraccións moi graves as seguintes:

f) Carecer en todo ou en parte dos contedores
que se esixe na autorización.

a) A comisión de calquera falta grave que supoña perigo para a vida ou seguridade das persoas.

g) Supera-las dimensións da obra ou ocupación
en máis dun 10%.

b) Non instalar as conduccións conforme ás
normas de seguridade e protección vixentes.

h) Incumpri-los horarios sinalados nesta Ordenanza, na licencia ou os ordenados pola Alcaldía.

c) A realización de traballos na vía pública nas
datas do calendario anual nas que esté prohibido.

i) Exceder do prazo autorizado para a execución das obras sen causa xustificada.

d) A comisión de máis de duas faltas graves no
prazo de doce meses.
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Artigo 49º.—Tipos de sancións

As sancións a impoñer polas infraccións a esta
Ordenanza poderán consistir en:
a) Multa pecuniaria.
b) Revocación da licencia.
c) Suspensión temporal da concesión de novas
licencias.
d) Inhabilitación á empresa executora das obras
para traballar no termo municipal.
A imposición da sanción que corresponda será
independiente da obriga de cesar de inmediato na
conducta que a motiva e especialmente de adoptalas iniciativas necesarias para axusta-las obras ou
ocupacións ó previsto na Ordenanza e específicamente na licencia.
Cada actuación que supoña infracción desta Ordenanza dará lugar a unha sanción independente,
sen prexuízo dos supostos de infracción continuada
previstas no Real decreto 1398/1993, do 9 de agosto.
Artigo 50º.—Graduación das sancións

Para a graduación das sancións teránse en
conta os seguintes criterios:
a) A reincidencia na infracción.
b) A intencionalidade na súa comisión.
c) A resistencia ou obstrucción á hora de restablece-la situación alterada ó seu estado orixinal ou ó sinalado na orde de execución.
d) O tempo que transcorra entre o requerimento
para realiza-la actuación e a súa execución,
fundamentalmente en materia de ocupacións,
recheos de zanxas e reposición de pavimentos.
e) O perigo que a conducta poda conlevar para
persoas, bens municipais ou outras instalacións de servicios.
Artigo 51º.—Suxeitos responsables

As multas derivadas da execución de obras sen
licencia se imporán ó titular do servicio de que se
trate, á empresa contratista e ó técnico responsable
da súa dirección, segundo proceda en cada caso.
Se se trata doutros incumprimentos da Ordenanza a multa imporase sempre ó titular da licencia.
Artigo 52º.—Importe das multas pecuniarias.

As multas pecuniarias terán a seguinte contía:
a) Pola comisión de faltas leves, de 10.000 a
50.000 pts.
b) Pola comisión de faltas graves, de 50.001 a
200.000 pts.
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c) Pola comisión de faltas moi graves, de
200.001 a 300.000,- ptas.
Artigo 53º.—Revocación das licencias

As sancións que consistan na revocación da licencia imporanse ó seu titular só no caso de faltas
graves ou moi graves e poderá acordarse sen prexuízo de que na resolución se ordene a restitución
do dominio público á situación existente antes de
que fose autorizada.
Artigo 54º.—Suspensión temporal

A suspensión temporal do outorgamento de
novas licencias aplicarase só en casos de faltas moi
graves.
Artigo 55º.—Inhabilitación das empresas

A inhabilitación temporal ou definitiva das empresas para executar obra de dominio público municipal aplicarase só cando a forma de executarse
ditas obras supoña perigo para os cidadás ou bens
municipais.
Artigo 56º.—Procedemento sancionador

A potestade sancionadora exercerase de acordo
co establecido na lexilación de procedemento administrativo, especialmente no Regulamento para o
exercicio da potestade sancionadora aprobado por
R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto.
CAPÍTULO IX.—SINALIZACIÓN E
BALIZACIÓN DAS OCUPACIÓNS CON OBRAS
NA VÍA PÚBLICA
Artigo 57º.—Suxeitos obrigados

A obriga de sinalización de calquera ocupación
da vía pública con obras dentro do termo municipal corresponderá ós titulares da licencia e alcanzará non só a propia ocupación da vía senón a
todos aqueles lugares nos que resulte necesaria calquera indicación como consecuencia directa ou indirecta das obras que se realizan.
Tanto a sinalización como o balizamento efectuaranse con arranxo ó previsto no anexo desta ordenanza.
Artigo 58º.—Criterios de aplicación

En todo caso a sinalización e balizamento estableceranse en función das circunstancias que concorran, especialmente as seguintes:
a) Tipo de vía.—Calzada única en doble sentido
de dirección ou calzadas separadas; en ámbolos dous casos segundo o seu ancho e número de carriles.
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b) Intensidade e velocidade normal da circulación antes e ó longo da zona ocupada polas
obra.
c) Visibilidade dispoñible antes e na zona de
obras.
d) Importancia da ocupación da vía, especialmente a magnitude do peche que produza.
e) Duración da ocupación, con especial referencia á permanencia durante a noite e ó longo
do fin de semana.
f) Perigosidade que represente a presencia da
obra no caso de que un vehículo invada a
zona a ela reservada.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA

Os convenios subscritos pola Corporación municipal coas empresas de servicios que estéan en
vigor, continuarán aplicándose ata o seu vencemento, sen prexuízo da súa denuncia nos prazos
neles establecidos e a redacción doutros novos no
seu caso, adaptados ó contido desta Ordenanza.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

As compañías subministradoras dos distintos
servicios deberán presentar no prazo máximo de
seis meses, contados a partir da entrada en vigor
desta Ordenanza, o trazado e características das
súas redes, en soporte dixitalizado e na base da
cartografía oficial do Concello.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA

Nas conduccións principais realizadas antes da
entrada en vigor da presente Ordenanza, o Concello
autorizará a instalación das secundarias necesarias
nas condicións previstas no art. 11.3.
Nas zonas excluídas a que se refire o art. 8 estas
canalizacións secundarias deberán realizarse no
prazo conferido polo Concello ou do contrario quedarán suxeitas ó período de exclusión de 3 anos.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA

O feito impoñible, a base impoñible e o tipo das
taxas que se deriven da aplicación da presente Ordenanza serán os establecidos na correspondente
Ordenanza fiscal vixente en cada momento.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Por razóns de ornato a partir da data de entrada
en vigor desta Ordenanza quedan prohibidas as
acometidas por fachadas con fronte ou visibles
dende a vía pública, agás autorización expresa do
Concello que debe figurar na licencia, en base á
concorrencia de motivos técnicos que impidan o
cumprimento desta previsión.
Neste caso as autorizacións concederánse sempre en precario e sen dereito a indemnización, debendo os titulares dos inmobles proceder a instalalas fora da fachada cando desaparezan os motivos
que obrigaron a instalalas naquelas, sendo os gastos da modificación por conta de ditos titulares.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCEIRA

Os actuais tendidos aéreos, titularidade das diferentes compañias de subministración de servicios, consideraránse instalados en precario, e en relación con eles non se permitirá máis actuacións
que a reparación de avarias, debendo soterrarse
cando así o ordene o Concello.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

En tanto non se cree, organice e entre en funcionamento o Servicio de Inspección da Vía Pública,
os actuais inspectores de Vías e Obras continuarán
exercendo as funcións que veñen desempeñando.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA

As obras en curso de execución ou aquelas nas
que xa se conte con licencia na data de entrada en
vigor desta ordenanza, quedarán excluídas da súa
aplicación.
En canto ás que solicitaran licencia e se encontren en trámite en dita data, serálle de aplicación
agas que transcorrera o prazo do seu outorgamento
por silencio sen causa imputable ó solicitante.

DISPOSICIÓN FINAL TERCEIRA

No prazo máximo dun ano, contado a partir da
entrada en vigor desta Ordenanza o Concello aprobará un Prego de Prescrición Técnicas Xerais das
distintas instalacións de servicios que se establezan
no termo munincipal.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Considéranse como formando parte desta Ordenanza os seus Anexos seguintes:
1.—Relación de rúas e prazas das redes viara,
primaria e secundaria.
2.—Normativa para sinalización e balizamento
das obras.
3.—Disposición de servicios. Gabias tipo. Reposición de pavimentos.
4.—Nornas para a construcción de galerías de
servicios visitables.
5.—Normas específicas para pasaxes permanentes.
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DISPOSICIÓN FINAL QUINTA

A presente Ordenanza, entrará en vigor transcorridos 15 días dende a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia.
Na data da súa entrada en vigor quedará derogada calquera outra, así como os acordos e resolucións que se lle opoñan.
ANEXOS ORDENANZA XERAL REGULADORA
DAS OBRAS E AS CONSEGUINTES OCUPACIÓNS
NECESARIAS PARA A IMPLANTACIÓN DE
SERVICIOS NA VÍA PÚBLICA

Redes primaria e secundaria de rúas.
Normativa para sinalización e balizamento das
obras.
Disposición de servicios. Gabias tipo. Reposición de pavimentos.
Galerías de servicios visitables
Pasaxes permanentes de carruaxes.
ANEXO I.—REDES PRIMARIA
E SECUNDARIA DE RUAS
Relacionanse a continuación as rúas que ós efectos da presente ordenanza se indican nas denominadas redes primarias e redes secundarias de rúas:
REDE PRIMARIA

2º CINTURON
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Aeroporto Avda. Ata Pardavila
Alcalde Gregorio Espino Avda.
Alcalde Portanet Avda.
Álvaro Cunqueiro
Antón Beiras
Aragón Dende J. De La Fuente a Travesía de
Vigo
Areal
Arquitecto Antonio Palacios Avda.
Atlántida Avda. Dende Roade a Paulino
Freire
Balaidos Avda.
Beiramar Avda.
Buenos Aires
Camelias Avda.
Camilo Veiga
Cánovas del Castillo
Carral dende Cánovas del Castillo a Rúa Vitoria
Castelao Avda.
Castrelos Avda de. Dende Praza América a
Mestres Goldar
Colón
Coruña
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— Elduayen
— Emilio Martinez Garrido Avda.
— Europa Avda. Dende Tomás Paredes A Cruce
A Navia
— Falperra
— Florida Avda.
— Fragoso Avda.
— García Barbón Avda.
— García Ollóqui
— Gran Vía
— Hispanidad Avda.
— Isaac Peral
— Jenaro de La Fuente
— López Mora
— Madrid Avda. Dende Praza América a Ctra.
Provincial
— Manuel de Castro
— Martín Echegarai
— Paulino Freire
— Pescadores
— Pi Y Margall
— Pintor Colmeiro
— Pizarro Dende Venezuela a Urzáiz
— Policarpo Sanz
— Porriño
— Porta do Sol
— Praza de Compostela Listado de Correos
— Praza de San Lorenzo
— Ramón Nieto Avda.
— Ata Baixada ó Capitán
— Romil dende Camelias a Cachamuiña
— Sanjurjo Badía
— Tomás A. Alonso dende Simancas a Praza
Eugenio Fadrique
— Tomás Paredes
— Travesía de Vigo
— Urzáiz
— Val Miñor
— Venezuela
— Vitoria
REDE SECUNDARIA

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Andalucía
Ánimas
Aragón dende Jenáro de la Fuente a Urzáiz
Badajoz
Baiona
Baixada A Igrexa
Baixada ó Castaño
Baixada ó Pontillón
Baixada San Roque
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Barcelona
Bolivia dende Gran Vía a Vázquez Varela
Brasil
Cachamuiña
Carral dende M. de Valladares a Vitoria
Conde de Torrecedeira
Couto
Couto De San Honorato
Do Pazo
Doutor Carracido
Ecuador dende S. Bolivar a Vázquez Varela
Escultor Gregorio Férnandez
Estrada dende Castelao Avda a Lalín
Fernando Conde
Filipinas
Gaiteiro Ricardo Portela
Grove
Lalín
Manuel Olivie
María Berdiales
Marqués de Valladares
México
Nuñez de Balboa
Olímpicos
Oporto
Párroco D. José Otero
Pino
Pintor Laxeiro
Puerto Rico
Reconquista
Regueiro
Reiseñor
Ronda de Don Bosco
Rosalía de Castro
Sagunto
San Amaro dende Barcelona a Praza de España
San Roque
Santa Marta
Serafín Avendaño
Simón Bolivar
Sto Cristo
Tomás A. Alonso dende Peniche a Praza da
Industria
Tomás A. Alonso dende Simancas a Ferreiros
Tui dende Baiona a Florida Avda.
Valencia
Vázquez Varela
Vía Norte
Zamora

Nº 18 — Viernes 25 enero 2002
ANEXO II.—NORMATIVA PARA A
SINALIZACION E BALIZAMENTO DAS
OBRAS
II.1.—Condicións xerais de sinalización
II.1.1.—Deberán sinalizarse tódalas obras que
afectan á circulación de peóns e vehículos. Deberá
sinalizarse o tramo ocupado polas obras e aqueles
sitios nos que resulte necesario calquera indicación
como consecuencia directa ou indirecta das mesmas.
II.1.2.—As sinais serán as que figuran no catálogo oficial de sinais de circulación e marcas viarias,
a establecida polo Ministerio de Fomento, instrucción de estradas 8.3 IC e calqueras outras disposicións legais vixentes ó efecto.
II.1.3.—En ningún caso poderá comezarse unha
obra, sen a correcta implantación das sinais que indiquen as incidencias que ocasiona, previstas nesta
ordenanza.
II.1.4.—Tódolos pregos de condicións para a realización dunha obra que afecte directa ou indirectamente á circulación de peóns e vehículos, preverá
unha partida en concepto de información e sinalización.
II.2.—Características xerais de balizamento e
sinalización
II.2.1.—As sinais e elementos de balizamento se
situarán a distancias que permitan informar das incidencias con suficiente antelación, situadas en lugares perfectamente visibles tanto de noite como de
día, a situación transversal e en altura de sinais estará de acordo coa normativa para a zona urbana.
II.2.2.—Os materiais utilizados para os soportes
de sinalización serán os axeitados en canto a resistencia e calidade, garantindo a súa estabilidade á
volta.
II.2.3.—O balizamento disporase na totalidade
do perímetro das obras, non permitíndose a disposición de valos illados, dispóndose sempre panel direccional reflíctante nos frontes da ocupación e
perpendicularmente ó sentido da circulación.
II.2.4.—Os valos non terán en ningún caso unha
altura inferior a 1,25 m, correspondendo a modelos
homologados. Serán de cor vermello as obras realizadas polo Concello e brancas para tódalas demais.
Debendo estar en perfecto estado de conservación,
estructural e estético. Deberán contar con elementos reflectantes e unha placa identificativa de
40x25 cm coa seguinte lenda:
Obras promovidas polo Concello:
• Escudo municipal
• Servicio municipal responsable
• Nome e anagrama da empresa que executalas
obras
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Obras públicas non municipais:
• Organismo promotor da obra
• Nombre da empresa executora das obras
• Número de licencia
Obras suxeitas a licencia:
• Nome e anagrama da empresa titular da licencia
• Nome da empresa executora das obras
• Número da licencia
II.2.5.—En horas nocturnas ou cando as condicións meteorolóxicas ou ambientais o esixan, a sinalización deberá estar iluminada e claramente visible, debendo ser reflectantes as sinais de perigo e
regulamentación. Os valos disporán de elementos
reflectantes, debendo disporse luces fixas nos vértices dos extremos do recinto, roxas no sentido da
marcha e amarelas no sentido contrario cando sinalicen obstáculos no centro da vía, con circulación
permitida en ámbolos dous sentidos.
II.2.6.—En ningún caso poderán disporse máis
de dúas sinais nun mesmo poste, nin combinar no
mesmo as sinais TR 401 de dirección obrigatoria
coa R-101 de dirección prohibida.
II.3.—Pasos de peóns
II.3.1.—En todo caso deberá deixarse practicable o paso de peóns en obras que afecten as beirarrúas e os pasos de peóns en calzada.
II.3.2.—A anchura libre mínima de estes pasos
en beirarrúas será de 1,50 m, con altura libre mínima de 2,10 m. En calzada os pasos de peóns non se
verán reducidos en máis da metade da súa anchura.
II.3.3.—Os elementos que conformen estes pasos
fixos, de madeira ou metálicos sen elementos cortantes ou punzantes, dispondo ramplas nos seus accesos e con pavimentos antideslizantes.
II.3.4.—Disporase obrigatoriamente pasamáns
ou varandas de protección, cando exista unha escavación a menos de 1,50 m de distancia do paso.
II.3.5.—Se a ocupación da beirarrúa fose tal que
se necesitase ocupar parte da calzada. Disporase de
pasos como os descritos nos puntos anteriores sinalizando debidamente a ocupación desta zona para o
tráfico rodado, ofrecendo protección ó peón, cando
proceda, nos dous costados.
II.3.6.—En todo caso manteranse en bo estado
de limpeza as zonas habilitadas para tránsito de
peóns.
II.4.—Plans de sinalización
II.4.1.—Cando a ocupación afecte á calzada de
forma que resulte necesario o corte de algún dos
sentidos de circulación permitidos na vía, será necesaria a presentación dun plan de sinalización e
balizamento en cartografía municipal que deberá
aproba-lo departamento de Circulación Viaria.
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Dito plan deberá figurar na documentación achegada para a solicitude da licencia, de acordo co artigo desta ordenanza. No caso de que as obras
sexan promovidas polo Concello o plan deberá
achegarse no departamento de Circulación Viaria
con 15 días antes do inicio das obras, e que contenderá:
√ Estudio de itinerarios alternativos.
√ Sinalización provisional horizontal e vertical.
√ Sinalización informativa de itinerarios alternativos.
√ Sinalización a ocultar ou retirar da implantada na vía.
II.4.2.—No caso anterior deberá ser publicada
con suficiente antelación, o motivo, alcance e duración das obras. O custo da tales publicacións será a
cargo do peticionario, así como os custos dos axustes na rede semafórica que se requiran.
II.4.3.—Nos casos nos que non se requira o corte
de tráfico de ningún sentido de circulación, non se
deixarán carrís de anchura inferior a 3 m por sentido; presentándose así mesmo o plan de sinalización
para a súa aprobación polo departamento de Circulación Viaria, similar ó indicado anteriormente recomendando así mesmo itinerarios alternativos, se
procedese.
II.4.4.—Nos casos nos que se requira prohibi-lo
estacionamento para destinar esa zona de calzada a
carril provisional de circulación disporase sinais de
prohibido parar, cada 15 m dende 24 horas antes,
colocando a empresa follas informativas nos parabrisas dos coches previa autorización do departamento de Circulación Viaria.
II.4.5.—Soamente en obras urxentes que non
poidan someterse ós trámites indicados, presentarán o plan de sinalización, unha vez comezadas as
obras, pero non poderán iniciarse sen cumpri-las
normas xerais de sinalización.
II.4.6.—Os servicios municipais poderán establecer e esixir cando a boa práctica o aconselle, a
realización de traballos en horarios nocturnos, festivos ou o incorporar equipos de maquinaria e persoal adicionais.
II.4.7.—En todo caso e unha vez outorgada a autorización deberá notificarse sempre á Policía
Local, ó menos 48 horas antes, o comezo das obras.
II.5.—Contedores
II.5.1.—Cando para a realización das obras sexa
preciso a instalación de contedores para copio de
materiais ou cascallos, estes deberán disporse de
tal maneira que non sobresaian da liña de aparcamento. En rúas onde está prohibido aparcar será
preceptiva a autorización do departamento de Circulación Viaria en canto ó balizamento, sinalización e ordenación da circulación se refire.
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II.5.2.—Para a súa sinalización nocturna, os
contedores disporán dunha banda de material suficiente en todo o seu perímetro superior de 15 cm de
anchura como mínimo.
ANEXO III.—DISPOSICION DE SERVICIOS,
GABIAS E REPOSICIONS DE PAVIMENTOS
III.1.1.—Xeneralidades
Recollesen neste anexo a disposición dos servicios no subsolo dos espacios públicos municipais,
con especial detemento en beirarrúas e calzadas da
rede viaria, Faise referencia ós servicios cos que comunmente está dotada a cidade de Vigo, establecéndose con carácter xeral as profundidades e distancias mínimas a manter entre os diferentes servicios.

DISPOSICIÓN EN CRUCE
S
AB
AP
RS
BT e MT
AT
TF
COM
GAP
GM-BP

Os servicios contemplados neste anexo son:
Saneamento

AB
AP
RS

Abastecemento de auga
Iluminación pública
Rede semafórica

BT
MT
AT

Liña eléctrica de baixa tensión
Liña eléctrica de media tensión
Liña eléctrica de alta tensión

TF
COM
GAP

Telefónica
Comunicación por cable
Gas alta presión

GBP

Gas baixa presión

AB

AP

RS BT e MT AT

100
25
25
50
50
30
30
40
40

25
25
25
25
30
30
20
20

25
25
25
20
20
20
20

25
25
25
25
20
20

S
AB
AP
RS
BT
MT
AT
TF
COM
GAP
GBP

III.1.2.—Servicios contemplados
S

S

TF COM GAP GM-BP

25
25
25
20 25 30
20 25 30

20
20

Saneamento
Abastecemento de auga
Iluminación pública
Rede semafórica
Liña eléctrica de baixa tensión
Liña eléctrica de media tensión
Liña eléctrica de alta tensión
Telefónica
Comunicación por cable
Gas alta presión
Gas baixa presión
(cotas en cm)
CADRO III.1.3

III.1.4.—Profundidades de implantación dos
diferentes servicios

III.1.3.—Distancias mínimas a conservar entre
servicios
Recóllense neste cadro III.1.3 as distancias en
cm a conservar entre os diferentes servicios, tanto
dispostos paralelamente, como nos seus posibles
cruces, dispoñendo os elementos de protección que
no seu caso establezan as normativas específicas de
cada servicio. No caso de que por insuficiencia de
espacio houbera de rebaixarse estas distancias, colocaranse os elementos de especial protección, xustificándoos tecnicamente ou ben que a respectiva
regulamentación estableza para tales casos.

Recóllense no cadro III.1.4 con carácter xeral as
profundidades mínimas ás que deben implantarse
os diferentes servicios.
En función dos servicios a implantar estudiarase
a coordinación de cruces e acometidas da tal maneira que se respecten ditas profundidades. De non
ser así deberá xustificarse debidamente, con análise xeométrico da solución que se desenvolva e a
disposición dos elementos de protección que se requiran.
CALZADA
Punto
Referencia
Canalización

Distancia
Rasante
Pavimento

DISPOSICIÓN EN PARALELO
S

AB

AP

RS BT e MT AT

TF COM GAP GM-BP

S
AB

100

AP

50

25

RS
BT e MT

50
50

25
25

20
25

25

AT

50

30

25

25

25

TF
COM

30
30

30
30

25
25

25
25

25
25

GAP

40

40

40

40

40

50

40

GM-BP

40

20

20

20

20

50

30

Saneamento

S

Xeneratriz Superior

> 1,50 m

Iluminación Pública

Ap

Teito Prisma

0,80 m

Rede Semafórica

Rs

Teito Prisma

0,80 m

Abastecemento de Auga

Ab

Xeneratriz Superior

0,80 m

Gas

G

Xeneratriz Superior

1,00 m

Electricidade Baixa Tensión

Bt

Teito Prisma

1,00 m

Electricidade Media Tensión

Mt

Teito Prisma

> 1,10 m

Electricidade Alta Tensión

At

Teito Prisma

1,40 m

40

Telefónica

Tf

Teito Prisma

0,80 m

20

Comunicacións por Cable

Com

Teito Prisma

0,80 m

25
25
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BEIRARRÚA
Punto
Referencia
Canalización

Saneamento

S

Xeneratriz Superior

Distancia
Rasante
Pavimento

> 1,50 m

Iluminación Pública

Ap

Teito Prisma

0,40 m

Rede Semafórica

Rs

Teito Prisma

0,40 m

Abastecemento de Auga

Ab

Xeneratriz Superior

0,60 m

saneamento e abastecemento de auga e a empresa
contratista das obras. Se se considerase oportuno
reclamarase a asistencia dos servicios técnicos das
compañías que teñan establecidos servicios que
puideran resultar afectados.
No caso de discorrer pola calzada a traza da canalización a replantar farase de tal maneira que as
tapas dos rexistros necesarios queden centrados no
carril, co fin de evitar no posible que queden fóra
das bandas de rodada dos vehículos.

Gas

G

Xeneratriz Superior

0,80 m

Electricidade Baixa Tensión

Bt

Teito Prisma

0,80 m

Electricidade Media Tensión

Mt

Teito Prisma

1,00 m

III.2.—GABIAS

Electricidade Alta Tensión

At

Teito Prisma

1,30 m

III.2.1.—Gabias tipo

Telefónica

Tf

Teito Prisma

0,80 m

Com

Teito Prisma

0,80 m

Comunicacións por Cable

CADRO III.1.4
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No cadro III.2.1. indícanse as gabias tipo nas que
alberga-las conduccións dos diferentes servicios.
CADRO III.2.1. GABIA TIPO SANEAMENTO

III.1.5.—Criterios de disposición en calzada e
beirarrúa
Con carácter xeral os servicios, salvo o saneamento, deberán discorrer baixo o pavimento de
beirarrúas, sen embargo dado que a disposición de
tódolos servicios contemplados nesta ordenanza requiren unha anchura de beirarrúa de 3,50 m como
mínimo, indícase a continuación o carácter prioritario de disposición de servicios en beirarrúas:
1º.—Iluminación pública e rede semafórica
2º.—Baixa tensión
3º.—Abastecemento de auga
4º.—Gas, telefonía ou comunicacións dependendo da súa existencia e da anchura da beirarrúa
5º.—Media e Alta tensión
O saneamento discorrerá normalmente baixo a
calzada. No caso de canalizacións do gas deberá sinalizarse claramente a traza en superficie. En beirarrúas a sinalización efectuarase por medio de
lousetas ou placas indicativas e en calzadas por
medio de placas cravadas na mesma.
Os fitos de sinalización deberán indicar a denominación do ramal de rede e a distancia ó orixe de
dito ramal. Deberán disporse sempre nos orixes de
ramais, nos puntos nos que a traza sufra un cambio
de dirección superior a 2 e nas derivacións.
En zona urbana disporán cada 50 m como mínimo e en tódolos puntos singulares.
En zonas rurais dende cada fito deberá poder
observarse cando menos o anterior e o seguinte.
A conservación dos fitos formará parte do programa de mantemento, vixilancia e control das instalacións da rede.
III.1.6.—Replánteo
Antes de comezar as obras, procederase ó replánteo das mesmas pola dirección facultativa, coa
asistencia de técnicos representantes do servicio
municipal de Vías e Obras, servicios municipais de

A súa traza discorrerá normalmente baixo calzada. H R non poderá ser inferior a 1,50 m. agás imposibilidade técnicamente xustificada. Disporanse
os reforzos indicados no caso de H R < 1.00 m.
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CADRO III.2.1.b) GABIA TIPO ELECTRICIDADE
E REDE SEMAFÓRICA

GABIA TIPO GAS

CADRO III.2.1.d) GABIA TIPO PARA PRISMAS
CONDUCCIÓNS
CADRO III.2.1.c) GABIA TIPO ABASTECIMIENTO
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Revisaranse diariamente as entibacións antes de
comeza-la xornada de traballo tensando os cordais
cando se aflixen. Así mesmo comprobaranse que
están expeditos os canles de auga superficiais.
A profundidade máxima permitida sen estibar
dende a parte superior da gabia, supoñendo que o
terreo sexa suficientemente estable, non será superior a 1,30 m. Non obstante debe protexerse a gabia
cun cabeceiro.
A altura máxima sen estibar, en fondo de gabia
(a partir de 1,40 m), non superará os 0,70 m, aínda
cando o terreo sexa de boa calidade.
Dimensións mínimas expresadas en cm.
As dimensións mínimas de HR serán as establecidas para cada servicio.
Banda de sinalización homologada tipo G.N.,
para conduccións de gas e líneas de alta, baixa e
media tensión.
III.2.2.—Execución das gabias
Realizado o replánteo das gabias, executaranse
previa demolición do pavimento existente co equipo e maquinaria axeitado, ata a profundidade necesaria para a implantación do servicio respectivo,
protexéndose os elementos de outros servicios que
puideran resultar afectados pola escavación.
O fondo da gabia limparase de elementos soltos
reenchendo as gretas e fendeduras co mesmo material que forme a cama ou apoio da tubeira ou conducción a instalar.
Deberán baleirar e esgota-las augas que irrompan na gabia, calquera que fora o seu orixe.
No caso de que os elementos procedentes da escavación fosen aproveitables para o recheo da
gabia poderán acumular dentro do recinto balizado
da obra cunha distancia ó borde de alomenos 60 cm
para evitar a súa caída á gabia e por un período de
tempo non superior a 48 horas. No caso contrario
deberán acumularse en sitios axeitados e previamente autorizados fóra do ámbito da obra.
O contratista está obrigado a efectua-las entibacións de gabias e pozos que sexan necesarias para
evitar desprendementos do terreo, sempre que
polas características ou profundidade da escavación sexa preceptivo o se estime conveniente para a
estabilidade das paredes da escavación e seguridade das persoas debendo manter unha vixilancia
permanente de comportamento das entibacións e
reforzalas ou substituílas se fora necesario.
Con carácter xeral en solos inestables as gabias
con profundidade superior a 1,30 m protexeranse
contra posibles desprendementos por medio de entibacións, sostementos ou ben realizándoa con taludos laterais con inclinacións non superiores a 3/4
(V:H) dende o fondo da gabia.

A distancia mais próxima de calquera copio de
materiais ó parámetro estibado non debe ser inferior a 1 m.
En xeral os valos acoutarán alomenos dun metro
do paso de peóns e dous metros do de vehículos.
Nos casos de implantación dun novo servicio na
cidade autorizaranse frontes de obra ata 150 m, entendendo por tal a lonxitude total de pavimento
afectada, ben por estar aberta a gabia ou ben por
non estar totalmente restituído o pavimento. Excepcionalmente os servicios municipais poderán
variar esta dimensión reflectíndoo na licencia respectiva.
O recheo por enriba dos elementos de protección
ou prismas das conduccións instaladas realizarase
con solos seleccionados, entendendo por tal os que
cumpran as condicións para eles establecidos no
PG-3.
Previamente a proceder ás operacións de recheo,
deberá avisarse á inspección técnica municipal, a
fin de realizar as oportunas comprobacións.
A compactación realizarase por capas non superiores a 30 cm, executándose dúas capas de espeso
igual á metade da altura a reencher, no caso de que
esta fose superior a 30 cm e inferior a 60 cm e sempre que dito espeso supere os 3/2 do tamaño máximo do árido.
As densidades a obter serán como mínimo do
100% da obtida no ensaio proctor modificado.
No caso de que unha vez finalizada a operación
de recheo de gabias se previra a reposición do firme
definitivo cun desfase de mais de 24 horas en calzadas ou 48 horas en beirarrúas, deberá disporse un
pavimento que deberá permanecer en perfecto estado ata a reposición definitiva do mesmo.
III.3.—REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
III.3.1.—Xeneralidades
Os materiais pétreos como, lastro, lousas, bordes, etc. que sexan retirados para a execución das
obras e poidan ser reutilizados, limparanse adecuadamente desprendendo as capas de morteiro ou de
outros productos que tivesen adheridos, deixándoos en condicións de ser novamente utilizados. No
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caso de non ser reutilizados na propia obra, límpeos e separados de cascallos serán transportados á
depósitos municipais. O incumprimento de esta
medida terá consideración de infracción grave.
O material sobrante de demolicións e escavacións será retirado diariamente da obra, non permitíndose que permaneza o seu copio mais tempo
do establecido no punto III.2.2.
En todo caso, antes da reposición do pavimento
realizaranse as probas de estanquidade, mandrilado das conduccións, comprobando que non resultaron machucadas ou danadas durante o proceso de
compactación, etc, e todas aquelas que cada servicio requira para a súa aceptación.
Os perímetros das superficies de reposición, estarán en todo caso conformadas por aliñacións paralelas ou perpendiculares ó eixe e bordes da vía,
de tal maneira que pechen a totalidade do pavimento afectado.
Disporanse os correspondentes elementos (cintas, etc) soterrados de sinalización das conduccións.
As reposicións de pavimentos serán da mesma
calidade que as existentes.
III.3.2.—Reposicións firmes
asfáltico en quente

de

aglomerado

Realizarase o precorte do aglomerado existente
con serra, conformando aliñacións lonxitudinais
paralelas en todo o seu trazado e sen puntos de descontinuidade ó eixe e bordes da vía, sendo as extremas perpendiculares a eles.
III.3.2.1.—Caso de existir capa intermedia de lastro.
Restituirase a base de formigón HM-20, cun espeso tal, que se alcance unha cota distante de 14
cm da rasante do pavimento ou ben ata alcanzar
como máximo a rasante superior da capa de lastro
existente. Reencherase con mestura bituminosa en
quente tipo D-20 os 14 cm ou mais restantes, previo
rego de imprimación con dotación de 1,5 kg/m2 de
ECR-0. Posteriormente realizarase un fresado de 6
cm de espeso coa anchura do pavimento reposto e
un sobreancho de alomenos 50 cm por cada lado,
ou ben no caso de vías da rede primaria e secundaria a totalidade da anchura dos carrís de circulación que ditos sobreanchos afecten. Posteriormente
e previo rego de adherencia colocarase unha malla
xeosintética bidireccional fixada ó leito do pavimento fresado, sobre a que se estendera unha capa
de 6 cm de aglomerado asfáltico en quente tipo D12 para proceder en último termo á reposición da
sinalización horizontal existente.
O aglomerado estenderase a temperatura non
inferior a 140º C e procederase a súa compactación
con maquinaria compactadora tándem mixta autopropulsada de peso non inferior a 2,70 Tn.
En ningún caso se permitirá a aplicación con
medios manuais de emulsións en regos.

Nº 18 — Viernes 25 enero 2002
III.3.2.2.—Sen capa intermedia de lastro
Reporase o firme coas mesmas capas que o existente, realizándose posteriormente a operación de
fresado descrita no apartado anterior.
III.3.3.—Firmes de formigón
Reporase tódalas capas do firme existente cos
mesmos espesos e materiais, utilizando formigón
HM-20
Nas vías da rede primaria e secundaria a reposición do firme estenderase ata as xuntas lonxitudinais e transversais mais próximas do pavimento
existente afectado.
No resto das vías realizarase un precorte con
serra a fin de que os bordes da reposición sexan
aliñacións rectas.
III.3.4.—Pavimento de lastro
Reporase tódalas capas do firme existente cos
mesmos espesos e materiais que o firme existente.
A anchura do lastro a repoñer será a afectada
cun sobreancho cando menos de 30 cm.
Os lastros preexistentes, de autorizarse a súa
reutilización deberán estar totalmente limpos de
morteiros ou de outras adherencias, presentando
tódalas súas caras un perfecto estado que permita a
súa nova colocación con total garantía.
III.3.5.—Enlousados de pedra
Reporase tódalas capas do firme cos mesmos espesos e características que os existentes.
Deberán repoñerase tódalas lousas que foran
danadas ou foran desprazadas durante a execución
da obra.
Se as lousas fosen asentadas sobre base de formigón, reporanse en toda a anchura no que a base
resultara danada.
III.3.6.—Camiños a base de macádam bituminoso e
tratamentos superficiais.
A reposición do macádam bituminoso con árido
40/70 e un espeso de 25 cm realizarase na franxa de
pavimento afectado cun sobreancho de 50 cm por
cada lado.
Previamente á aplicación do dobre tratamento
superficial, realizarase unha operación de bacheo
e/ou a súa regularización se a maquinaria utilizada
ou outras causas houbesen ocasionado despechamentos no firme.
Aplicarase posteriormente un dobre tratamento
superficial, o primeiro con dotación de 1,5 kg/m2 de
ECR2 e 13 litros/m2 de árido 20/10.
O segundo tratamento con dotación de 1 kg/m2
de ECR2 e 7 litros/m2 de árido 10/5 aplicarase á totalidade do ancho do camiño e en unha lonxitude
tal que cubra a totalidade dos despropósitos ocasionados ó firme por motivos das obras.
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III.3.7.—Pavimentos de beirarrúa

III.3.9.—Protección de cercos e tapas de rexistro

A reposición dos pavimentos de beirarrúa realizaranse cos mesmos materiais que os existentes.
En beirarrúas con anchura inferior a 1,50 m, reporase o pavimento da mesma en toda a súa lonxitude afectada e na totalidade da súa anchura.
En beirarrúas de anchuras superiores reporase
as lousas afectadas e unha fileira adicional por
cada un dos lados.
A base será de formigón HM-20 de 10 cm de espeso.

Os cercos de tapas de rexistro en calzada, recolleranse cun dado de formigón HM-20 anclado con
DRAMIX con dosificación de 30 kg/m3.

III.3.8.—Reposición de outros tipos de pavimentos
Para a reposición de aqueles pavimentos ós que
non se fai referencia expresa neste anexo, rexeran
os mesmos que para os anteriores no referente á
utilización dos mesmos materiais existentes e a xeometría das superficies a repoñer. En canto á aceptación dos materiais e a execución serán establecidos en licencia e no seu defecto suxeitaranse ó establecido no xa citado PG-3.

O borde exterior do dado distará en planta e en
tódolos seu perímetro de 30 cm do cerco que recolle. Serán de planta circular cando o cerco conformado por aliñacións rectas paralelas os dados de
cercos cadrados ou rectangulares, redondeado nas
súas esquinas con radio de 30 cm.
III.3.10.—Execución e control de calidade
A execución das operacións descritas neste
anexo así como as calidades e características dos
materiais mencionados, axustaranse ó establecido
no prego de prescricións técnicas xerais para obras
de estradas e pontes PG-3.
Realizaranse os controis para a admisión de materiais e calidade de execución das obras que a continuación se indican, salvo que expresamente se
citen outros na licencia de obra.

CADRO III. 10
ACTIVIDADE

UNIDADE DE MOSTRAXE

Características
xeométricas

200 m ou fracción

Formigados de soleiras
e prismas

50 m3 de formigón
ou fracción diaria

CARACTERÍSTICAS A ENSAIAR

5
5
5
5

Comprobación anchura, disposición, conduccións
e distancias a outro servicios
Comprobación profundidade
Comprobación pendente lonxitudinal (saneamento)
Comprobación nivelación e limpeza fondo de gabias

4
1

Resistencia compresión
Consistencia

Aceptación conduccións
previa á reposición do firme

Aceptación material
de reéncheo

Ensaios normalizados de cada un dos servicios
como estanquidade, presión interior, etc.
Probas de mandrilado de conduccións
400 m de gabia ou fracción

1

Ensaio densidade proctor modificado

O cambio de material
1000 m de gabia ou fracción

1

Granulometría
Límites de Attemberg
Índice CBR
Contido en materia orgánica

Compactación

200 m ou fracción

5
5

Densidade “in situ”
Humidade “in situ”

Aceptación de materiais
de mesturas asfálticas

3 mostras aleatorias en planta

3

Granulometrías
Desgaste “Os Anxos”
Coeficiente pulido acelerado
Equivalente de area de mestura de áridos en seco
Forma dos áridos (laxas e agullas)
Adhesividade
Friabilidade
Marshall
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ACTIVIDADE

UNIDADE DE MOSTRAXE

Mesturas asfálticas aplicadas

200 TM mestura colocada
ou fracción diaria

100 Tm mestura colocada
ou fracción diaria

CARACTERÍSTICAS A ENSAIAR

1
1
1
1
1

2

Granulometría (áridos e filler)
Granulometría (mestura de áridos)
Límites de Atterberg (mestura de áridos)
Equivalente de area de (mestura de áridos)
Granulometría (mestura fabricada despois
de extraer líxante)
Marshall 3 probetas (densidade, estabilidade
e deformación)
Contido de líxante

1

Formigóns en bases
de beirarrúas e calzadas

50 m3 de formigón
colocado ou fracción diaria

4
1

Resistencia flexotracción
Consistencia

Pavimentos de aglomerado
acabado (gabias)

100 m de gabia

2

Testiño espeso

Pavimentos de formigón
acabados (gabias)

100 m de gabia

2
2

Testiño espeso
Testiño de resistencia a flexo tracción

ANEXO IV.—GALERIAS
DE SERVICIO VISITABLES
IV.1.—Definición e obxecto
Son construccións de carácter lineal, visitables,
destinadas exclusivamente á situación de canalizacións e conduccións de servicios, dotados dos accesos necesarios para persoal, materiais e maquinaria
necesarios para a instalación e mantemento dos
mesmos.
IV.2.—Características xerais
A súa sección e profundidade será tal que garantindo a súa resistencia estructural e a correcta
conservación dos pavimentos baixo os que discorren, poidan disporse accesos facilmente practicables para os usos a que estes se destinen.
O seu deseño será tal que imposibilite o acceso
ás galerías, salvo en aqueles puntos nos que estes
foran previstos, de tal maneira que poidan establecerse un sistema fiable de control de acceso por
parte dos servicios municipais.
Poderán ser de formigón en masa ou armado,
executadas “in situ” ou prefabricadas.
O deseño da súa sección, deberá prever os servicios a instalar e a súa disposición, de forma que se
respecten as separacións entre servicios normativamente establecidas, deberá ter en conta a xeometría dos elementos de soporte, a disposición das
instalacións de servicios accesorios como ventilación e iluminación, todo elo de forma que os desprazamentos de persoal, materiais e maquinaria
sexan realizables de forma segura e o suficientemente áxil para non dana-los elementos de outros
servicios xa instalados.

Coidarase o detalle dos cruces e conexións con
outras galerías, elementos singulares das mesmas,
como en aqueles puntos nos que cambia a xeometría da sección e nos seus empalmes con outras fábricas, dispondo os reforzos estructurais necesarios
para a resistencia de solicitacións anormais que
puideran ocasionarse, así como xuntas que permitan movementos relativos se se prevé que estes poidan producirse.
Deberá, captarse ou impedir a entrada de
augas reactivas, chuvia ou filtracións de outros
servicios.
Deberán impermeabilizarse axeitadamente a fin
de mantelas en boas condicións de servicio, dispondo sistemas de evacuación e agotamento suficiente
para caudais que eventualmente puideran filtrarse
á galería ou procedentes de fugas de conduccións
albergadas na propia galería.
IV.3.—Servicios a instalar
Non se disporán en galerías os servicios de sane amento, gas, conduccións eléctricas de tensión nominal superior a 45 quilovatios e aqueles que poidan supor riscos de accidente.
As separacións entre os diferentes servicios será
como mínimo de 30 cm, debendo dispor proteccións
especiais no caso de que dita separación non puide ra manterse.
As canalizacións eléctricas non se disporán
baixo conduccións susceptibles de ocasionar condensacións, no caso contrario deberán ser protexidas debidamente contra os efectos das mesmas. En
todo caso as liñas de alta e baixa tensión cumprirán coas prescricións indicadas nos seus respectivos regulamentos electrotécnicos.
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IV.4.—Mantemento
Serán de uso exclusivo para a instalación de
aqueles servicios para os que foron deseñados.
Establecerase a revisión periódica do estado dos
sistemas de ventilación, iluminación e os elementos de
captación e evacuación de caudais de auga recollidos.
Realizaranse periodicamente operacións de limpeza de residuos e humidades, reparando os elementos
de impermeabilización deteriorados, selando gretas e
fisuras, repoñendo enfuscados e soleiras deterioradas
e realizando todas aquelas operacións que se requiran
para mantelas en perfecto estado de servicio.
As operacións descritas realizaranse polas empresas beneficiarias das mesmas e a súa costa.
ANEXO V.—PASAXES PERMANENTES
De acordo co establecido nesta ordenanza terán
a consideración de pasaxes permanentes as obras
necesarias en bordos, beirarrúas para a construcción ou supresión de pasos de vehículos, de forma
que se permita ou impida o paso de vehículos entre
a calzada e os inmobeles ou parcelas.
O pavimento das entradas de carruaxes será a
base de adoquín delimitandolo con rigola de granito como elemento seprador dos pavimentos de calzada e beirarrúa colindantes, dacordo co indicado
nos planos V.1.a) e V.1.b).
As obras de nova urbanización estarán suxeitos
ó disposto no presente anexo.
V.1.a) PLANTA
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As autorizacións de novas entradas de carruaxes
supeditaránse á realización das obras necesarias
para a modificación da zona de beirarrúa afectada,
a costa do solicitante de dita autorización: O solicitante quedará así mesmo obrigado á reposición da
beirarrúa o seu estado orixinal no caso de renuncia
a súa utilización ou impago das taxas que do aproveitamento se deriven.
A presente Ordenanza entrará en vigor transcorridos 15 días dende a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia.
Vigo, 19 de decembro de 2001.—o Alcalde, Lois
Pérez Castrillo.
437
——————

ANUNCIO
A Comisión de Goberno Municipal do Concello
de Vigo, en sesión do 10 de decembro de 2001, acordou aproba-las bases para a contratación en prácticas de dous auxiliares de laboratorio.
Por iso e de conformidade co previsto no artigo
41.25 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, convócanse as probas selectivas correspondentes.
As bases son as seguintes:
I. OBXETO DA CONVOCATORIA

A contratación en réxime laboral temporal en
prácticas, por un período dun ano prorrogable por
outro máis a dous auxiliares de laboratorio.
II. CONDICIONS DOS ASPIRANTES

a) Ser español ou nacional dalgún estado membro da UE, de conformidade co previsto no
artigo 1 da Lei 17/1993, de 23 de decembro.
b) Ter cumpridos 18 anos de idade e non exceder de 55 na data de finalización do prazo de
presentación de instancias.

V.1.b) SECCIONES

c) Estar en posesión das seguintes titulacións:
Formación Profesional: Sanidade: Ciclo formativo de grao superior de dietética e saúde
ambiental ou Química: Ciclo formativo de
grao medio laboratorio ou de grao superior
de análise e control ou química ambiental, e
haber rematado os seus estudios nos catro
anos inmediatamente anteriores á data en
que teñan lugar as contratacións. A estes
efectos o cumprimento do servicio militar ou
da prestación social substitutoria interromperá o cómputo do citado prazo; así mesmo,
no caso de emigrantes titulados no extranxeiro o cómputo efectuarase desde a data de
convalidación dos seus estudios en España.
Estes extremos acreditaranse con certificación ó efecto.

