Concello de Vigo
Medio Ambiente

ASUNTO: Ordenanza municipal reguladora do uso e desfrute dos areais do termo municipal de
Vigo (resolución de alegacións e proposta de aprobación definitiva).
EXPEDIENTE Nº: 14674/306.
DESTINATARIO: Pleno da Corporación: Aprobación definitiva da Ordenanza.
INFORME-PROPOSTA
I. FEITOS/ANTECEDENTES
I.1. En sesión ordinaria do 09.09.2020, o Pleno do Concello de Vigo acordou aprobar inicialmente a
«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO USO E DESFRUTE DOS AREAIS DO TERMO
MUNICIPAL DE VIGO», abrindo un período de información pública polo prazo de 30 días para a
presentación de reclamacións e suxestións.
I.2. A tal efecto, publicouse anuncio oficial no BOP nº 231, do 30.11.2020, e no portal web
municipal. Durante o período de información pública, presentáronse cinco (5) alegacións, segundo
resulta da certificación expedida pola Titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local en data
12.04.2020. As cinco serán obxecto de análise e valoración neste informe-proposta.
II. NORMATIVA EXAMINADA
-

Constitución Española de 1978 (CE).
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións
Públicas (LPACAP).
Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP).
Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL).
Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local
(LMMGL).
Decreto 17/06/1955, Regulamento de Servizos das Corporacións Locais (RSCL).
Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, Regulamento de organización, funcionamento
e réxime xurídico das entidades locais (ROF).
Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, Texto Refundido das disposicións legais
vixentes en materia de réxime local (TRRL).
Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA).
Lei 22/1988, do 28 de xuño, de Costas (LC).
Real Decreto 876/2014, do 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de
Costas (RC).
Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia (LEG).
Real Decreto 1341/2007, do 11 de outubro, sobre a Xestión da Calidade das Augas de
Baño.
Decreto 177/2018, do 27 de decembro, polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do
Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
Regulamento Orgánico do Pleno do Concello de Vigo aprobado definitivamente en sesión
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ordinaria de data 30.05.2016.
III. INFORME DAS ALEGACIÓNS
III.1. ALEGACIÓN Nº 1:
ALEGANTE: PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE
GALICIA
DATA REXISTRO: 14.12.2020.
Nº DOC.: 200261544
CONTIDO E VALORACIÓN:
- As consideracións contidas no documento nº 200261544 son reprodución das incluídas no
documento nº 200122962, presentadas en data 09.07.2020 polo citado alegante e que xa foron
incorporadas ao texto que foi obxecto de aprobación inicial polo Pleno do Concello de Vigo en data
09.09.2020.
PROPOSTA:
Desestimar, polas razóns expostas, a alegación presentada o 14.12.2020 polo Parque Nacional
Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (nº de doc. 200261544).
III.2. ALEGACIÓN Nº 2-3:
ALEGANTE: J. A. M. C. E OUTROS
DATA REXISTRO: 17.12.2020.
Nº DOC.: 200264605-200264606
CONTIDO E VALORACIÓN:
- Alégase que a tramitación seguida polo Concello está incursa en nulidade de pleno dereito por
canto ningunha das alegacións formuladas no trámite de consulta previa foi tomada en
consideración no informe-proposta.
Discrépase desta afirmación en base aos seguintes argumentos:
A xurisprudencia xa ten declarado que as opinións expresadas no trámite de consulta previa non
teñen que ser necesariamente atendidas pola Administración, nin sequera contestadas
formalmente. O seu único obxectivo consiste en recadar a opinión da cidadanía en relación á
oportunidade dunha norma, os problemas que pretende solucionar e as posibles solucións
alternativas.
Neste senso se pronuncian as Sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León do 14
de xuño do 2018 e do 13 de xullo de 2020 ao manifestar que o trámite de consulta pública regulado
na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións
Públicas (en adiante, LPACAP), é so «receptor de opinións e non de reclamacións de obrigada
resolución».
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Nesta mesma liña se pronuncia a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía do 5 de
novembro do 2020.
- Non existe fundamento legal que xustifique a incorporación da proposta de ordenanza fora do
prazo establecido no documento de directrices ao Plan Anual Normativo.
Discrépase desta afirmación en base ós seguintes argumentos:
A xustificación da non inclusión da Ordenanza no Plan anual normativo do ano 2020 e as razóns
que motivan a necesidade da tramitación e aprobación dunha Ordenanza específica de praias
atópanse claramente expostas no informe emitido polo xefe do Servizo de Medio Ambiente,
Sanidade e Consumo en data 17.02.2020, así como no informe proposta para a apertura do trámite
de consulta pública previa emitido en data 24.02.2020.
En todo caso, e polo que se refire aos posibles efectos xurídicos da non inclusión da Ordenanza no
Plan anual normativo correspondente, a Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza das Illas
Baleares de data 30.11.2020 é clara ao manifestar que «A previsión normativa de iniciativas
regulamentarias prevista no artigo 132 constitúe un avance importante no proceso de
modernización e racionalización da actividade administrativa normativa. Pero non pode aceptarse
que por non ter efectuado dita previsión anual, ou simplemente non ter incluído unha determinada
materia nese plan anual, quede un Concello impedido de regular durante esa anualidade calquera
materia sobre as que tivera competencia, porque iso equivalería a coartar ou limitar o seu ámbito
de autonomía local e a súa potestade regulamentaria nas materias sobre as que a lei lles atribúe
dita competencia».
- Que se incorporen ao expediente 14674/306 os informes e consultas citados nos apartados 1.5,
1.6, 1.7 dos Feitos-Antedecentes, no apartado III.4, e todos cantos se citan e referencian no
informe-proposta da ordenanza.
Consta incorporado ao expediente administrativo o informe citado no apartado 1.5 do informeproposta de aprobación inicial da Ordenanza mencionado polo alegante (informe emitido en data
07.07.2020 polo equipo técnico-xurídico da oficina de Desenvolvemento Urbanístico), o informe
citado no apartado 1.6 (informe remitido pola Directora Adxunta do Parque Nacional Marítimo
Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, doc. Nº 200122962), e o citado no apartado 1.7 (informe
remitido polo Servizo Provincial de Costas de Pontevedra, doc. Nº 200130752).
Polo que se refire ao contido do apartado III.4 do mencionado informe-proposta relativo á remisión
da proposta do proxecto de Ordenanza aos distintos servizos técnicos e xurídicos municipais e ás
concellerías implicadas, a fin de que estudasen o texto do proxecto e formulasen as observacións
que estimasen oportunas, cómpre manifestar que non consta a emisión de informe algún polos
mencionados servizos e concellerías.
- Alega que a regulación proposta no que se refire á presencia de animais nos areais xera dúbidas,
contradicións e con iso indefensión e inseguridade xurídica para os cidadáns afectados pola
norma.
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Non se comparte dita afirmación en base ós seguintes argumentos:
O artigo 13.1 do texto que foi obxecto de aprobación inicial polo Pleno do Concello de Vigo en data
09.09.2020 é claro e conciso no que se refire a presencia de animais nos areais: No que se refire a
permanencia, tránsito ou paseo de cans nos areais o texto remítese ao establecido na Ordenanza
Municipal para a protección e tenencia de animais do Concello de Vigo, quedando terminantemente
prohibido a presencia doutros animais nos areais durante todo o ano.
- Alega que a remisión que fai o artigo 13.1 do texto proposto á Ordenanza Municipal para a
protección e tenencia de animais do Concello de Vigo -a cal ampara que a autoridade municipal
determine areais como zonas de esparexemento canino- vulnera o disposto no artigo 1 do mesmo
por canto conculca de xeito permanente os dereitos dos residentes colindantes aos areais
acoutados como esparexemento canino, propoñendo unha nova redacción do citado artigo 13.1.
Discrépase desta afirmación en base ós seguintes argumentos:
Non existe a vulneración alegada por canto á Ordenanza Municipal para a protección e tenencia de
animais do Concello de Vigo aprobada polo Pleno do Concello o 16.02.2000, modificada por acordo
do Pleno en sesión ordinaria do 26.07.2017 (BOP nº 94 do 18.05.2017)(en adiante, OMPTA) é
unha norma plenamente vixente e, como xa se pronunciou o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia na súa recente Sentenza de data 29.01.2021, respectuosa coa normativa sectorial.
De conformidade co anteriormente exposto, considerase acertado e axustado a dereito o contido e
redacción do artigo 13.1 da Ordenanza.
- Que a Disposición Derrogatoria conteña de forma expresa a derrogación da designación dos
areais de Foz e Calzoa como praias de esparexemento canino sen límite de temporada e horario,
acordada en execución da modificación da Ordenanza para protección e tenencia de animais do
Concello de Vigo.
A alegación debe der desestimada en base aos seguintes argumentos:
Como xa se ten dito, considérase acertada e axustada a dereito a remisión que fai o artigo 13.1 do
texto que foi obxecto de aprobación inicial polo Pleno á OMPTA, disposición xeral vixente que
ampara a posibilidade de que a autoridade municipal delimite areais como zona de esparexemento
canino, onde os cans poderán circular libremente e soltos acompañados polo seu propietario/a ou
posuidor/a.
En coherencia coa remisión anteriormente mencionada, non é obxecto da Ordenanza a cuestión
relativa á delimitación concreta de ditas zonas de esparexemento canino e, polo tanto, non é
cuestionable neste procedemento os actos administrativos concretos relativos a dita delimitación.
- O alegante da por reproducidas as consideracións efectuadas no trámite de consulta pública (doc.
Nº 200104850), as cales se refiren ao tránsito de mascotas polos areais.
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Danse aquí integramente por reproducidos os argumentos contidos na contestación das dúas
alegacións anteriores.
PROPOSTA:
Desestimar, polas razóns expostas, a alegación presentada o 17.12.2020 por J.A.M.C. e outros
(doc. nº 200264605-200264606).
III.3. ALEGACIÓN Nº 4:
ALEGANTE: C.L.P. (FEDERACIÓN ECOLOXISTAS EN ACCIÓN )
DATA REXISTRO: 18.12.2020.
Nº DOC.: 200265843
CONTIDO E VALORACIÓN:
- Rectificación da decisión de nomear o areal da Calzoa e a Foz do Lagares como espazo de
esparexemento canino, en coherencia cos obxectivos e motivos da creación desta ordenanza,
como garantía de protección do ecosistema costeiro e como protección da salubridade e
seguridade dos/as usuarios/as deste ben público.
- Inclusión na ordenanza da prohibición xeral da presenza de animais nos areais durante todo o
ano, agás naqueles designados para tal fin.
- Cese da agresiva actividade á que está sometido o areal da Calzoa, producindo unha gravísima
compactación das marxes dunares consecuencia do paso da maquinaria pesada de limpeza. As
dimensións deste areal fan que a súa limpeza sexa compatible mediante métodos máis
respectuosos cos ecosistemas dunares e intermareales.
A alegación debe der desestimada en base ós seguintes argumentos:
A presencia de animais nos areais regúlase no artigo 13.1 da Ordenanza: No que se refire a
permanencia, tránsito ou paseo de cans nos areais o texto remítese ao establecido na Ordenanza
Municipal para a protección e tenencia de animais do Concello de Vigo, quedando terminantemente
prohibido a presencia doutros animais nos areais durante todo o ano.
Como xa se manifestou con anterioridade, considérase acertada e axustada a dereito a remisión
que fai o artigo 13.1 do texto que foi obxecto de aprobación inicial polo Pleno á Ordenanza
Municipal para a protección e tenencia de animais do Concello de Vigo, disposición xeral vixente
que recolle unha relación exhaustiva das obrigas dos propietarios ou posuidores dos cans e que,
así mesmo, ampara a posibilidade de que a autoridade municipal delimite areais como zona de
esparexemento canino, onde os cans poderán circular libremente e soltos acompañados polo seu
propietario/a ou posuidor/a.
De conformidade co anteriormente exposto, non é obxecto da Ordenanza a cuestión relativa á
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delimitación concreta de ditas zonas de esparexemento canino e, polo tanto, non é cuestionable
neste procedemento os actos administrativos concretos relativos a dita delimitación.
Polo que se refire a limpeza dos areais, o art. 10.2 da Ordenanza xa establece como criterio xeral
-e polo tanto aplicable a todos os areais- que a limpeza dos mesmos realizarase do xeito que sexa
mais adecuado ás características de cada unha das praias, recolléndose no apartado d) do
mencionado artigo que «Naquelas zonas onde existan sistemas dunares en calquera estadio de
conservación protexidas mediante un peche, deberá respectarse unha distancia de protección
suficiente na limpeza mecánica».
- O alegante da por reproducidas as consideracións efectuadas no trámite de consulta pública (doc.

Nº 200104850) nas que realiza unha serie de consideracións ambientais a ter en conta cando se
tomen decisións como habilitar unha praia como canina.
Danse aquí integramente por reproducidos os argumentos contidos na contestación da alegación
anterior relativos á regulación que realiza a Ordenanza en relación a presencia de animais nos
areais.
PROPOSTA:
Desestimar, polas razóns expostas, a alegación presentada o 18.12.2020 por C.L.P.
(FEDERACIÓN ECOLOXISTAS EN ACCIÓN )(doc. nº 200265843).
III.4. ALEGACIÓN Nº 5:
ALEGANTE: A. P. C. E OUTROS
DATA REXISTRO: 25.12.2020.
Nº DOC.: 200274780
CONTIDO E VALORACIÓN:
- Solicitan a revogación da decisión de nomear como espazo de esparexemento canino a praia da
Calzoa e Foz do río Lagares por canto dita decisión incumpre a premisa de “respectar en calquera
caso o dereito que tamén teñen outros usuarios e usuarias a usalo e gozalo” (Artigo 9.2).
En relación con estes extremos, damos aquí por integramente reproducida a resposta dada neste
informe-proposta a obxeccións semellantes contidas na alegación presentada por J.A.M.C. e outros
con rexistro 17.12.2020 e nº de doc. 200264605-200264606 (“A remisión que fai o artigo 13.1 do
texto proposto á Ordenanza Municipal para a protección e tenencia de animais do Concello de Vigo
-a cal ampara que a autoridade municipal determine areais como zonas de esparexemento caninovulnera o disposto no artigo 1 do mesmo por canto conculca de xeito permanente os dereitos dos
residentes colindantes aos areais acoutados como esparexemento canino, propoñendo unha nova
redacción do citado artigo 13.1”.; “Que a Disposición Derrogatoria conteña de forma expresa a
derrogación da designación dos areais de Foz e Calzoa como praias de esparexemento canino sen
límite de temporada e horario, acordada en execución da modificación da Ordenanza para
protección e tenencia de animais do Concello de Vigo”.
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PROPOSTA:
Desestimar, polas razóns expostas, a alegación presentada o 25.12.2020 por A.P.C. e outros (doc.
nº 200274780).
IV. MODIFICACIÓNS (NON SUBSTANCIAIS) INTRODUCIDAS DE OFICIO
IV.1. De conformidade co informe emitido polo secretario xeral do Pleno en data 31.08.2020, a
“Exposición de Motivos” pasa a denominarse “Preámbulo” o ser a “Exposición de Motivos” propia
dos proxectos de Lei. Asemade, o Título I pasa a denominarse “Título Preliminar”.
IV.2. De acordo cunha axeitada técnica normativa, fusiónanse nun único Título (Das actividades
deportivas) o Título VII (Acampadas nos areais); o Título VIII (Pesca recreativa); o Título IX
(Actividades náuticas) e o Título X (Práctica de xogos e deportiva na zona de baño).
V. TEXTO PARA APROBACIÓN INICIAL
V.1. Contido e alcance:
Formalmente, a Ordenanza consta dun Título Preliminar e a súa parte dispositiva estrutúrase en 9
Títulos, 12 Capítulos e un total de 39 artigos, e unha parte final integrada por unha disposición
derrogatoria e unha disposición final. Complétase cun Anexo no que se inclúen os areais
comprendidos no término municipal, así como a catalogación dos seus tramos en urbanos e
naturais segundo establece o Decreto 38/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a catalogación
dos tramos urbanos e naturais dos areais de Galicia.
Regúlanse no texto, no seu Título I, unha serie de disposicións xerais que conteñen o ámbito de
aplicación e as definicións dos elementos obxecto de ordenación. O Título II conten as normas
xerais aplicables ao uso e goce dos areais. O Título III está adicado ás normas de carácter
hixiénico sanitario e calidade da auga, abarcando cuestións relativas á limpeza dos areais,
residuos, presencia de animais, etc. O Título IV esta adicado ás normas xerais aplicables aos
emprazamentos de obras, actividades e instalacións. O Título V, adicado á Vixilancia, Salvamento,
Socorrismo e Asistencia Sanitaria de Primeiros Auxilios en determinados areais do municipio,
determina as funcións mínimas do persoal de salvamento contratado polo Concello, e
paralelamente as obrigas dos bañistas para facilitar o seu traballo. O Título VI recolle as normas
xerais aplicables á circulación de vehículos nos areais. O Título VII adícase ás actividades
deportivas incluíndo as acampadas nos areais, á pesca recreativa, xa sexa costeira ou submarina,
ás actividades náuticas, así como á ocupación do espazo público con aparellos de navegación. O
Título VIII adícase á venda ambulante e outras actividades lucrativas. O Título IX, derradeiro, ao
longo de catro capítulos regula o réxime sancionador aplicable ás infraccións ao disposto na
presente Ordenanza. Neste Título faise un recoñecemento expreso da normativa aplicable na
actualidade, incorporando en canto ás contías das sancións económicas e á clasificación das
infraccións ás previsións do Título XI da Lei 7/85, de 2 de abril, de bases do réxime local,
incorporado polo artigo 1.4 da Lei 57/03, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do
goberno local.
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Conforme co establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local, a ordenanza entrará en vigor ós 15 días hábiles da súa publicación completa no
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da
Corporación, e rexerá en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación.
A promulgación futura e entrada en vigor de normas de rango superior ó da Ordenanza que afecten
ás materias reguladas na mesma determinará a aplicación automática daquelas, sen prexuízo
dunha posterior adaptación da Ordenanza.
V.2. Garantía de cumprimento:
Os Axentes da Autoridade poderán requirir verbalmente aos que infrinxiren calquera das
disposicións contidas na Ordenanza a fin de que de inmediato cesen a actividade prohibida ou
realicen a obriga debida, todo isto sen prexuízo da incoación do expediente sancionador que, no
seu caso, puidera proceder.
O persoal de salvamento e socorrismo apoiará á Administración municipal ou aos seus axentes da
autoridade na labor de información do establecido na Ordenanza, comunicando particularmente as
infraccións a esta.
As infraccións á Ordenanza serán sancionadas polo órgano competente municipal, previa
instrución do correspondente expediente sancionador.
VI. DEREITO/VALORACIÓN XURÍDICA
VI.1. Os municipios están legalmente habilitados para exercer competencias en materia de
protección da salubridade pública (Art. 25.2.j] LRBRL e Art. 80.2.h] LALGA).
O artigo 115 da LC atribúe, nos termos previstos pola lexislación que diten as Comunidades
Autónomas, competencias aos municipios no dominio público marítimo terrestre estatal que, no
referente ás praias, se concretan en manter as praias e lugares públicos de baños nas debidas
condicións de limpeza, hixiene e salubridade, vixiar a observancia das normas e instrucións ditadas
pola Administración do Estado sobre salvamento e seguridade de las vidas humanas e, explotar, no
seu caso, os servizos de tempada que podan establecerse nas praias por calquera das formas de
xestión directa ou indirecta previstas na lexislación de Réxime Local.
VI.2. As ordenanzas municipais, en tanto que disposicións acordadas polas Corporacións locais
para rexer con carácter xeral, son un medio ordinario de intervención na actividade dos cidadáns
(Arts. 84.1.a] LRBRL) e constitúen a manifestación típica da potestade regulamentaria recoñecida
ás entidades locais nos artigos 4.1.a] da LRBRL e do ROF e 6.1.a] da LALGA. Tal intervención na
actividade dos particulares deberá axustarse, en todo caso, ós principios de igualdade de trato,
necesidade e proporcionalidade có obxectivo que se persegue (Art. 84.2 da LRBRL).
VI.3. As súas disposicións serán aplicables en todo o non previsto pola lexislación básica e pola
LALGA, non podendo conter preceptos contrarios ás leis e a outras disposicións xerais de superior
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rango xerárquico pero sí tipificar infraccións e establecer sancións de conformidade co determinado
pola lexislación sectorial (Arts. 4 e 287 LALGA, 55 TRRL e 11 RSCL) ou, en defecto desta, de
acordo cos criterios establecidos nos artigos 139-141 da LRBRL.
VI.4. A teor do disposto na LRBRL, corresponde á Xunta de Goberno local a aprobación dos
proxectos de ordenanzas (Art. 127.1.a]) e ó Pleno da Corporación a aprobación e modificación das
ordenanzas e regulamentos municipais (Art. 123.1.d]); atribución esta última tamén recollida nos
artigos 64.2.d) da LALGA e 50.3 do ROF.
VI.5. De acordo co artigo 49 da LRBRL, a súa aprobación axustarase ó seguinte procedemento:
1. Aprobación inicial polo Pleno.
2. Información pública e audiencia dos interesados polo prazo mínimo de trinta (30) días para
a presentación de reclamacións e suxestións.
3. Resolución de todas as reclamacións e suxestións presentadas dentro do prazo e
aprobación definitiva polo Pleno.
4. De non se presentar ningunha reclamación ou suxestión, entenderase definitivamente
adoptado o acordo ata entón provisional.
IV.6. O Título VII do Regulamento Orgánico do Pleno do Concello de Vigo, aprobado
definitivamente en sesión ordinaria de data 30.05.2016, refírese ao “procedemento regulamentario”,
dedicando o seu Capítulo I ao “procedemento regulamentario común”, contemplando un prazo
concreto para a presentación de emendas polos grupos municipais, seis días, unha vez o proxecto
regulamentario sexa aprobado pola Xunta de Goberno Local.
VI.7. Entrada en vigor: Conforme co establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, a ordenanza entrará en vigor ós 15 días hábiles da súa
publicación completa no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, unha vez aprobada
definitivamente polo Pleno da Corporación, e rexerá en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación.
VI.8. A actuación municipal nas materias reguladas nesta Ordenanza xeradoras de gasto -servizo
de salvamento e socorrismo e limpeza dos areais- xa se veñen desenrolando na actualidade polo
Concello de Vigo e contan coa correspondente partida orzamentaria habida conta das
competencias que a vixente ordenación xurídica -artigo 115 LC- atribúe a administración municipal,
polo que non constitúen novo gasto. En todo caso, deberá emitir informe preceptivo de fiscalización
a Intervención Xeral.
VII. PROPOSTA DE ACORDO PARA O PLENO DA CORPORACIÓN:
Á vista dos feitos e fundamentos de dereito expostos, proponse ao Pleno da Corporación Municipal
a adopción, previo ditame da Comisión Informativa correspondente, do seguinte,
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«ACORDO:
PRIMEIRO: Con base no informe-proposta emitido polo técnico de Administración xeral da Unidade
de Medio Ambiente e o Xefe do Servizo de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo, transcrito na
parte expositiva deste acordo, desestimar as alegacións presentadas polo Parque Nacional
Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (doc. nº 200261544), por J. A. M. C. e outros (doc.
nº 200264605-200264606), por A. P. C. e outros (doc. nº 200274780) e pola Federación
Ecoloxistas en Acción (doc. nº 200265843). Asemade, aprobar as modificacións non substanciais
introducidas de oficio, no sentido indicado na parte expositiva deste acordo .
SEGUNDO: Aprobar definitivamente a ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO USO E
DESFRUTE DOS AREAIS DO TERMO MUNICIPAL DE VIGO (exp. Nº 14674/306), co texto que se
transcribe ao final deste acordo.
TERCEIRO: Notificar o presente acordo aos alegantes e, ao abeiro do disposto nos artigos 70.2 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e 196.2 do ROF (RD 2568/1986),
publicar este acordo e o texto integro da Ordenanza no BOP, entrando en vigor aos quince días
hábiles desta publicación.
CUARTO: Segundo o previsto nos artigos 1, 10.1.b), 25.1 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
Reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, 112.3, 114 e concordantes da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, 52 da
LRBRL e 209 e ss. do ROF, o acordo de aprobación definitiva da Ordenanza pon fin á vía
administrativa e contra esta disposición xeral non caberá recurso nesta vía, podéndose interpoñer
directamente, por quen se considere lexitimado/a, recurso contencioso-administrativo perante a
Sala do mesmo nome do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses
contados dende o día seguinte ao da publicación íntegra da disposición recorrida; sen prexuízo da
interposición polo/a interesado/a de calquera outro recurso que estime procedente conforme a
Dereito».

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO USO E DESFRUTE DOS AREAIS DO
TERMO MUNICIPAL DE VIGO.
PREÁMBULO
I.
A simultaneidade das competencias existentes na protección do patrimonio costeiro e a
gran presión dos usos aos que se somete, non pode facer perder de vista aos concellos a
perspectiva de conseguir, como prioritario en todas as actividades, a protección da
salubridade e seguridade dos usuarios de este ben público, sendo polo tanto obrigación
das entidades locais garantir estas, así como a protección do medio ambiente, con
independencia de cal sexa o eixo de interacción de todos os factores que participan no
escenario do dominio público litoral.
A afluencia masiva de bañistas na época estival nos areais do municipio e os riscos que
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iso pode entrañar, fundamentan a necesidade de regular as condicións de estancia e
seguridade neles. Configúrase como necesario para o Concello de Vigo conxugar, dunha
parte, a seguridade e doutra a protección da salubridade dos areais, así como a súa
conservación e a correspondente promoción dun desenvolvemento turístico de calidade.
En consecuencia, tamén se inclúe todo o inclúese tamén o relativo a servizos,
instalacións, limpeza, conservación do medio, zonas de baño e demais materias que
incidan na prevención e a seguridade.
En definitiva, esta ordenanza pretende ser una ferramenta de coordinación, colaboración
e regulación do uso e goce dos areais do municipio, establecendo un espazo de
convivencia para as e os seus usuarios, así como a protección destes e do medio natural.
II.
O noso ordenamento constitucional recoñece no seu artigo 45 o dereito da cidadanía a
gozar dun medio ambiente adecuado para o desenvolvemento da persoa, así como o
deber de conservalo. Así mesmo, correspóndelles aos poderes públicos velar pola
utilización racional de todos os recursos naturais, co fin de protexer e mellorar a calidade
de vida e defender e restaurar o medio, apoiándose na indispensable solidariedade
colectiva.
O artigo 4.1, letra a), da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
recoñécelles aos municipios, as provincias e as illas, na súa calidade de administracións
territoriais a potestade regulamentaria como facultade para producir as normas
necesarias para regular a vida cidadá. Para tal efecto, o exercicio da autonomía local
implica a capacidade de aprobar normas xerais no eido das súas competencias e no
marco da lei. Igualmente, a devandita lei recoñece que os municipios son entidades
básicas da organización territorial do Estado que teñen dereito a intervir en cantos
asuntos afecten directamente ao círculo dos seus intereses, tendo plena capacidade
xurídica para o cumprimento dos seus fins, no ámbito das súas respectivas competencias.
O artigo 25.2, letra j), do mencionado texto legal outórgalles aos concellos, nos termos
que determine a lexislación estatal e autonómica, competencias para garantir a
protección da salubridade pública.
Haberá de estar igualmente ao establecido na Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da
administración local de Galicia.
A principal lei sectorial neste ámbito é a Lei 22/1988, do 28 de xuño, de costas. De
acordo co disposto no seu artigo 3.1, letra b), as praias constitúen bens de dominio
público marítimo terrestre estatal, en consonancia co disposto no artigo 132.2 da
Constitución Española.
O artigo 115 da citada lei de costas atribúe, nos termos previstos pola lexislación que
diten as comunidades autónomas, competencias aos municipios no dominio público
marítimo terrestre estatal que, no referente ás praias, se concretan en manter as praias e
lugares públicos de baños nas debidas condicións de limpeza, hixiene e salubridade;
vixiar a observancia das normas e instrucións ditadas pola Administración do Estado
sobre salvamento e seguridade de las vidas humanas e, explotar, no seu caso, os
servizos de tempada que poidan establecerse nas praias por calquera das formas de
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xestión directa ou indirecta previstas na lexislación de réxime local.
Dentro da normativa sectorial hai que ter en conta, igualmente, o Real decreto
1341/2007, do 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das augas de baño.
Nos areais do término municipal que estean incluídos no Parque Nacional MarítimoTerrestre das Illas Atlánticas de Galicia será tamén de aplicación o Decreto 177/2018, do
27 de decembro, polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do Parque Nacional
Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
Neste marco de principios e atribucións, a franxa litoral defínese como un recurso natural,
particularmente atractivo e moi utilizado, especialmente en diversas épocas do ano. Ao
soportar unha elevada presión de uso, demanda unha especial atención e ordenación
institucional por ser un espazo fráxil proclive a desequilibrios produto da acción humana.
O dito recoñecemento do valor territorial debe ir acompañado dunha garantía de
seguridade e protección da salubridade no uso e goce deste espazo. A protección dos
riscos para a saúde non é un obstáculo ao auxe turístico e de desenvolvemento senón
unha necesidade demandada polo cidadá e un valor engadido á oferta de calidade do
noso patrimonio litoral.
Na súa virtude, o Concello de Vigo elaborou unha ordenanza reguladora do uso e desfrute
dos areais do litoral municipal como instrumento de concienciación, convivencia e xestión
eficaz do dominio público costeiro no ámbito de competencia municipal, que permita a
compatibilidade dos dereitos e deberes dos usuarios da zona costeira coa protección do
noso espazo natural.
Todo isto xustifica a adecuación da norma aos principios de boa regulación previstos no
artigo 129.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas, cumprindo a obrigación das administracións públicas de
actuar de acordo cos principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade
xurídica, transparencia, e eficiencia.

TITULO I. TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO I. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artigo 1. Obxecto
A presente ordenanza ten por obxecto regular o uso das praias do Concello de Vigo
conxugando o dereito de todos a gozar destas pola súa natureza demanial co deber que o
Concello, no marco das súas competencias, ten de velar por unha utilización racional
delas e, en particular, regular as condicións xerais de utilización e goce polos usuarios e
usuarias da praia en orde á seguridade, a salubridade e a protección e restauración do
medio ambiente.
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Artigo 2. Ámbito de aplicación
Esta ordenanza será de aplicación no termo municipal de Vigo, no espazo que constitúe o
dominio público marítimo terrestre definido no Título I da Lei de costas e/ou que teña a
consideración de areal. Serao tamén aos servizos e instalacións directamente vinculados
ao uso deste, sen menoscabo das competencias doutras administracións públicas na
materia.
Os areais comprendidos no término municipal,- así como a catalogación dos seus tramos
en urbanos e naturais segundo establece o Decreto 38/2019, do 14 de marzo, polo que
se aproba a catalogación dos tramos urbanos e naturais dos areais de Galicia - son os que
figuran no Anexo desta ordenanza.
Nos areais do término municipal que estean incluídos no Parque Nacional MarítimoTerrestre das Illas Atlánticas de Galicia rexerá a presente Ordenanza en todo aquilo que
non entre en contradición coa normativa sectorial de aplicación a este.
Artigo 3. Exercicio de competencias municipais
As competencias previstas nesta ordenanza serán exercidas polos órganos municipais que
sexan competentes conforme coas normas vixentes que regulen en cada momento as
atribucións dos ditos órganos.
En situacións de emerxencia estas serán xestionadas segundo o disposto na Lei 5/2007,
do 7 de maio, de emerxencias de Galicia e resto de lexislación relativa a Protección Civil.
A Alcaldía-Presidencia, como autoridade sanitaria, poderá adoptar as medidas necesarias
para garantir as condicións hixiénico sanitarias dos usuarios nos areais, especialmente, en
caso de alerta ou emerxencia sanitaria.
Para o desenvolvemento das ditas competencias seguiranse os procedementos que en
cada caso e momento establezan as normas xerais aplicables.
Artigo 4. Supostos non regulados
Nos supostos non regulados nesta ordenanza, pero que polas súas características ou
circunstancias puidesen estar comprendidos dentro do seu ámbito de aplicación, seranlles
aplicadas por analoxía as normas que garden similitude co caso mencionado.
Artigo 5. Cumprimento da ordenanza.
Os axentes da autoridade poderán requirir verbalmente aos que infrinxiren calquera das
disposicións contidas na ordenanza a fin de que, de inmediato, cesen a actividade
prohibida ou realicen a obriga debida, todo isto sen prexuízo da incoación do expediente
sancionador que, no seu caso, puidese proceder.
O persoal de salvamento e socorrismo apoiará á Administración municipal ou os seus
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axentes da autoridade no labor de información do establecido na presente ordenanza,
comunicando particularmente as infraccións a esta.
CAPÍTULO II. DEFINICIÓNS E SINALIZACIÓN PREVENTIVA
Artigo 6. Definicións
Para os efectos desta ordenanza, enténdese como:
a) Areais: zonas de depósito de materiais soltos, tales como areas, gravas e seixos,
incluíndo pendentes, bermas e dunas; verbo destas inclúese ata o límite que resulte
necesario para garantir a estabilidade da praia e defensa da costa.
b) Dunas: depósitos sedimentarios constituídos por montículos de area, teñan ou non
vexetación, que se alimenten da area transportada pola acción do mar, do vento mariño
ou por outras causas.
c) Augas de baño: aquelas de carácter marítimo nas que o baño estea expresamente
autorizado ou, non estando prohibido, se practique habitualmente por un número
importante de persoas.
d) Zonas de augas de baño: Área xeograficamente delimitada dun termo municipal
composta por unha praia e as súas augas de baño. En todo caso, entenderase como zona
de baño aquela que se atope debidamente balizada para tal efecto. Nos tramos de costa
que non estean balizados como zona de baño, entenderase que esta ocupa unha franxa
de mar contigua á costa dunha anchura de 200 metros nas praias ou 50 metros no resto
da costa.
e) Zona de varada: Aquela destinada á estancia, embarque, desembarque ou
mantemento de embarcacións profesionais ou de recreo, debidamente identificadas.
f) Tempada de baño: É o período de tempo no que se pode prever, cunha alta frecuencia,
a afluencia importante de bañistas, tendo en conta os usos e costumes locais. Para os
efectos desta ordenanza, considerase como o período comprendido entre o 1 de xuño e o
30 de setembro.
O Concello de Vigo poderá variar o dito período en función das circunstancias
climatolóxicas.
g) Acampada: Instalación de tendas de campaña, parasois non diáfanos nos seus laterais
ou de vehículos ou remolques habitables.
h) Campamento: Acampada organizada e dotada dos servizos establecidos nas
normativas vixentes.
i) Animal de compañía: Todo aquel, que sendo doméstico ou silvestre, tanto autóctono
como alóctono é mantido polas persoas coa finalidade de vivir con elas, asumindo as
responsabilidades inherentes á súa convivencia, sen que exista actividade lucrativa
ningunha sobre el.
l) Pesca marítima de recreo: Enténdese aquela que se realiza por afección ou deporte,
sen retribución ningunha e sen ánimo de lucro. Esta modalidade poderá ser exercitada en
superficie, desde embarcación ou a pé desde a costa, e submarina.
m) Órgano xestor de praias (OXP): Órgano dependente da concellería con competencias
en medio ambiente e presidido polo/a concelleiro/a delegado/a desta. Reúnese cunha
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periodicidade mínima anual. Son membros deste as concellerías, departamentos e
servizos implicados na xestión, mantemento, conservación e protección dos areais
municipais e a súa contorna, no ámbito das competencias municipais.
Artigo 7. Sinalización preventiva
1. Como instrumentos de sinalización para a seguridade das persoas usuarias servirán as
bandeiras de sinalización de habilitación para o baño, que determinarán a aptitude das
condicións das augas para o baño. As bandeiras clasificaranse por cores indicando o
estado do mar en canto á idoneidade do seu uso para o baño:





Verde: Apto para o baño.
Amarela: Precaución. Permitirá o baño con certas restricións. Prevén dun certo
perigo no baño derivado das condicións do mar observadas e/ou pola existencia de
animais, elementos flotantes, contaminación, ou outras circunstancias de risco
para a saúde das persoas.
Vermella: Prohibido o baño. Prevén dun grave perigo no baño para a vida ou saúde
das persoas, ben sexa polas condicións do mar e/ou pola existencia de animais,
elementos flotantes, contaminación, ou outras circunstancias de risco para a saúde
das persoas.

2. En todo caso as bandeiras anteriores poderanse complementar con outras que indiquen
concretamente e de xeito claro o perigo a previr.
3. A través de todos os medios posibles de comunicación, divulgarase a información
precisa para o adecuado desfrute dos areais. Na súa virtude, os elementos de sinalización
(paneis, carteis, etc.) deberán conter, na medida do posible, a seguinte información
básica:
a) Nome do municipio.
b) Nome do areal, cala ou porción da costa.
c) Localización física e características do areal ou cala na que se atope (Lonxitude, límites,
localización), determinando expresamente disposición ou non dun Servizo de Vixilancia e
salvamento. Cando o areal teña servizo de vixilancia, incluiranse os horarios de
cumprimento e prestación do dito servizo, conforme ao previsto no correspondente
contrato de prestación do servizo público de socorrismo e salvamento en determinados
areais do Concello de Vigo.
d) Un pequeno plano dos diferentes servizos dos que dispón o areal ou cala
particularizando a situación de pasarelas para discapacitados, teléfonos, duchas,
aseos,etc.
e) Aclaracións sobre os diferentes indicadores de perigo que se atopen nos areais:
bandeiras, sinais, sinais acústicas, etc.
f) Accesos ao areal: peonil, para vehículos ou para embarcacións.
g) Accesos para discapacitados, con especial descrición dos accesos para os vehículos de
emerxencia.
h) Número de teléfono de emerxencias.
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i) Lugar onde se atopan os postos de socorro máis achegados.
l) Aquelas prohibicións xerais e/ou específicas que interese resaltar.
m) Tipo de uso do areal.
n) Clasificación vixente das aguas de baño, así como calquera prohibición de baño ou
recomendación de absterse deste, mediante un sinal ou símbolo sinxelo e claro.
ñ) Calidade das aguas de baño durante a tempada, baseada nos resultados da inspección
visual do areal e da agua e nos resultados analíticos dos parámetros obrigatorios.
o) Sempre que se prohiba o baño ou se recomende absterse deste, unha advertencia na
que se informe ao público interesado indicando os motivos.
p) Unha indicación de fontes para obter información máis completa.
q) Calquera outra información que veña determinada pola normativa vixente.
4. Os elementos de sinalización deberán cumprir as prescricións contidas na lexislación de
costas, no planeamento urbanístico, así como as contidas no Plan reitor de uso e xestión
do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia respecto dos areais
do término municipal que estean incluídos no citado parque; a súa instalación estará
supeditada á autorización do órgano competente deste.
TITULO II. NORMAS XERAIS: USOS E DESFRUTE DOS AREAIS
Artigo 8. Utilización do dominio público marítimo terrestre.
1. A utilización do dominio público marítimo terrestre será libre, pública e gratuíta, para
os usos comúns e acordes coa natureza de aquel, tales como estar, pasear, bañarse, e
outros semellantes que non requiran obras ou instalacións de ningún tipo, e sempre que
estas actividades se realicen de acordo co disposto nas leis e regulamentos e nesta
ordenanza, sen prexuízo do establecido na lei de costas e o seu regulamento sobre as
reservas demaniais.
2. Prohíbese expresamente o uso privativo do dominio público marítimo terrestre.
3. As instalacións que se autoricen nos areais serán de libre acceso público, salvo que por
razóns de policía, de economía ou outras de interese público, debidamente xustificadas,
se autoricen outras modalidades de uso sen que en ningún caso poida desnaturalizarse o
uso público dos areais.
4. Unicamente poderase permitir a ocupación do dominio público marítimo terrestre nos
casos e nas formas previstas na lei de costas e o seu regulamento.
5. A realización de calquera tipo de actuación, disposición de obxectos, prestación de
servizos, etc, aínda de forma temporal, no ámbito de aplicación desta ordenanza, deberá
dispoñer da preceptiva autorización do órgano ou administración competente que
corresponda por razón da materia de que se trate.
6. A práctica de nudismo integral está delimitada a aqueles areais que de xeito tradicional
recollen esta práctica, limitándose exclusivamente á superficie de area. Nos accesos e
infraestruturas asociadas a estes espazos non está permitido.
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Artigo 9. Dereitos e deberes das e dos usuarios
1. As e os usuarios da zona de dominio público e da súa zona de protección teñen o
dereito ao mantemento e á mellora dos niveis de medio ambiente e de calidade de vida
esixibles de acordo co ordenamento vixente e coa presente ordenanza.
2. Todas e todos os usuarios teñen a obriga de utilizar correctamente o espazo público
regulado nesta ordenanza, así como as instalacións e o mobiliario urbano que haxa, de
acordo coa súa natureza, destino e finalidade, e respectar en calquera caso o dereito que
tamén teñen outros usuarios e usuarias a usalo e gozalo.
3. Os usuarios e usuarias teñen o dereito á información ambiental, nos termos que
establece a lexislación sectorial vixente.
4. O Concello, a través do servizo 010 e demais formas legalmente previstas, atenderá as
reclamacións ou suxestións das e dos usuarios, e posteriormente exercerá as acciones
que en cada caso correspondan.
5. De forma xenérica, teñen o deber de cumprir as normas contempladas na presente
ordenanza, e deberán adoitar condutas que eviten a sucidade e o mal estado hixiénico da
area, a agua de baño e demais instalacións ao servizo das praias.
6. Para garantir unhas normas básicas de convivencia e seguridade á cidadanía que visite
os areais non lle está permitido:
a) O emprego de todo dispositivo sonoro con fins de propaganda, reclamo, aviso,
distracción ou lecer. Exceptúanse desta prohibición os casos de alarma,urxencia ou
especial significación cidadá, que poderán ser autorizados pola autoridade competente,
previa petición fundada.
b) Facer lume nos areais e contorna inmediata; tanto na area, zonas de rochas ou zonas
verdes, a excepción das actividades autorizables polo órgano competente en materia de
seguridade e sempre que estean vinculadas a unha festa con tradición popular.
c) O emprego de grellas, bombonas de gas ou calquera outro elemento inflamable no
areal e contorna.
d) Calquera outro artefacto, con características diferentes ao punto c e que permita
cociñar no areal e contorna.
e) O uso de material pirotécnico ou bengalas con finalidade recreativa, no areal e
contorna.
f) A venda ambulante salvo autorización expresa polo organismo competente na materia.
g) Calquera acción ou elemento que limite, diminúa ou dificulte o acceso dos/as
usuarios/as, o labor do persoal dos postos de salvamento e socorrismo, primeiros
auxilios, servizos de accesibilidade e baño para persoas con mobilidade reducida, Policía
Local, Protección Civil ou calquera outra autoridade.
h) O emprego de elementos ou artefactos con capacidade de moverse pola acción do
vento e desprazarse pola area, independentemente da súa finalidade e características.
7. Respecto aos elementos do mobiliario urbano e calquera tipo de infraestrutura pública,
a súa utilización polos e polas usuarias será acorde ao fin para o cal están destinados.
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TÍTULO III. NORMAS DE CARÁCTER HIXIÉNICO-SANITARIO E CALIDADE DA
AUGA
CAPITULO I.- NORMAS DE CARÁCTER HIXIÉNICO-SANITARIO
Artigo 10. Limpeza dos areais
1. No exercicio das competencias que a vixente ordenación xurídica atribúe a
administración municipal, correspóndelle ao Concello de Vigo a limpeza e mantemento
das praias do termo municipal.
2. A limpeza realizarase do xeito que sexa máis axeitado ás características de cada unha
das praias, coa frecuencia e horario previstos para a adecuada xestión do servizo,
realizando as seguintes actividades:
a) Retirada das praias de todos aqueles residuos que se mesturan cos materiais soltos
(area, grava, etc.) da súa capa superficial ou dispostos nela.
b) Baleirado e limpeza das papeleiras públicas e demais recipientes de residuos sólidos
dispostos nas praias.
c) Retirada de algas, no caso de que iso sexa necesario. Atendendo a criterios técnicos e
en aras da conservación das comunidades naturais e procesos ecolóxicos, poderanse
establecer restricións temporais á retirada das arribazóns da beira dos areais.
d) Naquelas zonas onde existan sistemas de dunas en calquera estadio de conservación
protexidas mediante un peche, deberá respectarse unha distancia de protección suficiente
na limpeza mecánica.
e) Na limpeza de zonas contiguas aos areais (tales como paseos ou infraestruturas
similares) non se poderá baldear cara aos areais, debendo ademais, de forma progresiva,
utilizarse formas de limpeza que sexan o máis sustentables posible.
No caso de retirar acumulacións de area esta deberá ser depositada na liña de marea,
libre de residuos antrópicos.
3. Co fin de facilitar a limpeza das praias non se permitirá instalar ningún elemento que
entorpeza o paso dos servizos de limpeza dentro do horario que se estableza.
4. Nos areais do Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia nas tarefas de limpeza rexeran
as normas do Plan reitor de uso e xestión (PRUX).
Artigo 11. Residuos
1. Nos areais será de obrigado cumprimento o establecido na lexislación sectorial vixente
en materia de residuos, así como na normativa municipal aplicable a estes.
2. Queda prohibido aos usuarios dos areais arroxar calquera tipo de residuos á praia ou
ao mar como papeis, cabichas, restos de comida, latas, botellas, cascas de froitos secos,
etc. Igualmente deixar abandonados nesta mobles, carriños, caixas, embalaxes, etc.
Debéranse utilizar as papeleiras ou colectores que se instalen a tal fin. O responsable está
obrigado á limpeza inmediata, sen prexuízo das sancións que puidesen derivarse por tales
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feitos.
3. Os residuos depositaranse nas correspondentes papeleiras e contedores que para o
efecto se atopen distribuídos pola praia ou nas proximidades dos accesos principais.
4. Para o uso correcto dos ditos contedores deberán seguirse as seguintes normas:
a) Non se empregarán para o vertido de líquidos, entullos, madeiras, efectos, etc., así
como tampouco para animais mortos.
b) No se depositarán neles materiais en combustión.
c) Os residuos depositaranse no interior do contedor, evitarase o seu desbordamento e a
acumulación de residuos ao seu arredor, polo que, no caso de atoparse cheo, haberá de
realizarse o depósito no contedor máis próximo.
d) Unha vez depositados os residuos deberá pecharse a tapa do contedor.
e) Os residuos orgánicos, antes de ser depositados no contedor, deberán de introducirse
nunha bolsa perfectamente pechada.
5. Quen visite os areais do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia deberá levar
consigo os seus residuos ao non existir nel papeleiras nin contedores de residuos a
disposición do público xeral.
6. Os titulares dos servizos de tempada están obrigados a evitar que se produza
acumulación de lixo na zona onde estean implantados, polo que deberán proceder á
limpeza desta coa frecuencia adecuada á intensidade do seu uso depositando os restos
nos contedores habilitados para isto. Os titulares destes servizos deberan dispor de
contedores de recollida selectiva.
7. Calquera evento que estea debidamente autorizado deberá manter (dende a
preparación ata a finalización) as condicións de hixiene e limpeza do espazo, polo que
fomentará a disposición e distribución de colectores acordes á separación selectiva de
residuos que directa ou indirectamente poida xerar a actividade. Sen prexuízo doutros
requirimentos de limpeza ou de hixiene vinculados á autorización correspondente.
8. Sen prexuízo das autorizacións sectoriais que sexan necesarias, poderanse facer
traballos de limpeza e mantemento das embarcacións de pesca tradicionais varadas no
areal e acceso dos areais que na actualidade conservan esta actividade; areais do Portiño,
A Buraca, A Fontaíña, A Calzoa, O Cocho, Ríos Pilón e Ríos Rampla e O Mende. Durante a
realización destes é obrigatorio establecer as medidas precisas para evitar a caída de
restos ou outros residuos afíns sobre a area e contorna. Todos os residuos xerados
deberán ser depositados nos colectores adecuados e, en caso de ser tóxicos e perigosos,
nun punto limpo ou xestor autorizado.
9. Quen vulnere as ditas prohibicións, por requirimento verbal dos axentes da autoridade,
deberá retirar de inmediato os residuos e proceder ao seu depósito conforme se establece
nesta ordenanza, sen prexuízo de que xiren parte de denuncia en orde á instrución do
oportuno expediente sancionador.
Artigo 12. Normas de carácter hixiénico-sanitario
Non estará permitido:
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a) A evacuación fisiolóxica no mar ou na praia. O Concello fomentará, onde non os
houbese con carácter permanente, a instalación de aseos públicos accesibles durante a
tempada de baño.
b) Lavarse no mar ou na praia utilizando xabón, xel, champú ou calquera outro produto
similar.
c) Limpar na area da praia ou na agua do mar os aveños de cociñar ou os recipientes
empregados para portar alimentos ou outras materias orgánicas.
d) Dar ás duchas, lavapés, aseos e mobiliario urbano en xeral, ao servizo dos areais, un
uso diferente ao que lle é propio como xogar, lavado e hixiene de animais, limpar os
aveños de cociña, lavarse utilizando xabón, xel ou champú ou calquera outro produto
deterxente, pintar, deteriorar, etc., sen prexuízo das responsabilidades doutra índole que
poidan esixirse.
Artigo 13. Presencia de animais
1. A permanencia, tránsito ou paseo de cans nos areais rexerase polo establecido na
Ordenanza municipal para a protección e tenencia de animais do Concello de Vigo. Queda
terminantemente prohibido a presenza doutros animais nos areais durante todo o ano.
2. Con carácter excepcional, e tras a autorización das administracións competentes,
poderanse permitir actividades concretas sempre que teñan un carácter tradicional ou
sexan de interese xeral e non sexan incompatibles coa preservación do medio.
3. Permítese a presenza de cans destinados a traballos de salvamento ou auxilio a
persoas necesitadas, cando as circunstancias así o aconsellen. Así mesmo, permítese a
presenza de cans de asistencia considerándose que estes son os que adestrados en
centros especializados oficialmente recoñecidos, teñan concluído o seu adestramento e
adquirido así as aptitudes necesarias para o acompañamento, condución e auxilio de
persoas con diversidade funcional. Estes cans deberán estar acreditados e identificados
da forma establecida na lexislación aplicable sobre cans de asistencia para persoas con
discapacidades.
4.- A presenza de animais nos areais do Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia
rexerase polo disposto nas normas do Plan reitor de uso e xestión deste.
Artigo 14. Dos areais saudables sen fume e cabichas
1. Co obxectivo de incentivar hábitos e contornas saudables, así como sensibilizar á
poboación sobre a importancia de non deixar residuos nos espazos naturais, o órgano
competente do Concello de Vigo poderá declarar determinados areais do municipio como
espazos libres de fume.
2. Nos mencionados espazos o Concello poderá implementar as políticas que considere
oportunas co obxecto de:
a) Manter os ditos areais libres do fume do tabaco.
b) Fomentar a realización de campañas de educación e sensibilización ambiental, a
prevención do tabaquismo e a protección do medio ambiente.
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CAPITULO II.- DA CALIDADE DA AUGA
Artigo 15. Información á cidadanía
1. Con carácter preceptivo e en relación á calidade das augas de baño, estarase ao
disposto no Real decreto 1341/2007, do 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das
augas de baño ou a disposición normativa que a substitúa no caso da derrogación
correspondente.
2. Con carácter xeral:
a) As e os usuarios terán dereito a ser informados polo Concello da falta de aptitude para
o baño das aguas que non satisfagan os criterios de calidade mínima esixibles polas
normas vixentes. Neste senso, o Concello facilitará, a quen así o solicite, información
actualizada das calidades das aguas de baño.
b) O Concello fará publico os informes sobre a calidade das aguas que se emitan durante
a tempada de baño, e incluiraos nos elementos de sinalización recollidos no apartado
terceiro do artigo 7, na web municipal, así como a través de calquera outro medio
alternativo de comunicación que se considere oportuno.
Asemade, esta información tamén estará dispoñible a través do Servizo de Salvamento e
Socorrismo.
3. No ámbito das súas competencias, e no exercicio do deber de adoitar as medidas
necesarias para a protección da saúde, o Concello de Vigo:
a) Sinalizará o equipamento de servizos públicos e as posibles limitacións de uso que
poidan existir, conforme co establecido na normativa vixente.
b) Sinalizará a prohibición do baño, conforme co establecido na normativa de aplicación,
cando así sexa establecida pola autoridade sanitaria da Xunta de Galicia; manterá esta
ata que a dita autoridade sanitaria autonómica non comunique a desaparición do risco
sanitario.
c) Adoitará as medidas necesarias para a clausura de zonas de baño, cando así sexa
acordada pola autoridade sanitaria da Xunta de Galicia.
As ditas medidas manteranse ata que a dita autoridade sanitaria autonómica comunique o
acordo de reapertura da zona de baño.
TÍTULO IV. DOS EMPRAZAMENTOS DE OBRAS, ACTIVIDADES E
INSTALACIÓNS
Artigo 16. Normas xerais
1. A realización de obras, emprazamento e exercicio de actividades así como a
explotación de instalacións desmontables de tempada ou fixas axustaranse ao réxime e
procedemento de autorizacións e concesións previsto na lei de costas e no seu
regulamento de desevolvemento, así como na lexislación específica que regule a
actividade que se pretende exercer.
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2. É potestade do Concello, no exercicio das súas competencias, e co fin de acadar o
obxectivo previsto nesta ordenanza, establecer as zonas onde emprazar e exercer os
distintos servizos e actividades no ámbito de aplicación desta ordenanza.
3. No que respecta ás concesións, autorizacións, licenzas e demais títulos habilitantes
municipais, esta ordenanza remítese ás disposicións municipais xa existentes e que
regulan de forma especifica todos os requisitos e condicións do seu outorgamento.
4.- Todos os elementos que se instalen no espazo público obxecto desta ordenanza
deberán responder aos requisitos técnicos de homologación de acordo á súa normativa
específica. Este requirimento é preceptivo para autorizar a súa instalación.
5.- Débese respectar, en todo momento, os accesos peonís, escaleiras de accesos, postos
de salvamento e socorrismo, ramplas, etc.
6.- Queda prohibido deixar restos de calquera elemento utilizado na actividade unha vez
finalizado o prazo de autorización previsto.
7- Será obrigación do titular ou concesionario ter as instalacións e elementos necesarios
nas debidas condicións de hixiene e seguridade. Para esa finalidade, disporá de todos os
complementos mobiliarios dispostos para a recollida selectiva e evacuación dos residuos
xerados.
TÍTULO V. DA VIXILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO E ASISTENCIA
SANITARIA DE PRIMEIROS AUXILIOS EN DETERMINADOS AREAIS DO
MUNICIPIO
CAPÍTULO I.- DA VIXILANCIA, SALVAMENTO E SOCORRISMO
Artigo 17. Servizo público de salvamento.
1. En función das necesidades dos areais, o Concello dotará a estes dun servizo de
salvamento, socorrismo e primeiros auxilios.
2. O servizo de Salvamento, Socorrismo e Primeiros Auxilios estará formado por un
conxunto de medios humanos e materiais que posibiliten a adopción dunha serie de
medidas organizativas, de planificación, seguridade e protección.
3. No Servizo de Salvamento e Socorrismo colaborarán os efectivos de Protección Civil,
Policía Local e Bombeiros, así como aquelas outras entidades contratadas para
actividades específicas.
4. As funcións e actividades que desenvolvan as entidades contratadas para fins
específicos relacionados coa asistencia e salvamento rexeranse polos correspondentes
pregos de condicións que rexan o contrato administrativo, sendo estas funcións e
actividades como mínimo as seguintes:
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a) Efectuar as tarefas de vixilancia continua da zona de baño, o socorrismo e o
salvamento de persoas e a observación da contorna ambiental dentro do horario
estipulado nos pregos de condicións.
b) Ser cordial, amable e respectuoso cos bañistas.
c) Garantir a primeira atención sanitaria.
d) A procura de persoas desaparecidas.
e) A información sobre os recursos dispoñibles e o estado do mar.
f) Izar as bandeiras en función do estado do mar e velar pola conservación dos sinais e do
material destinado á prevención de accidentes, vixilancia, salvamento, socorro e
transporte de accidentados.
g) Informar as e os usuarios das embarcacións con motor e a quen practique deportes
náuticos das prohibicións ou limitacións da súa práctica.
h) Colaborar nos labores de información co fin de manter a zona destinada ao baño
totalmente despexada de animais e obxectos que poidan presentar perigo para bañistas.
i) Colaborar e asistir, nas zonas habilitadas e cos medios humanos e materiais
dispoñibles, no baño das persoas con algún tipo de diversidade funcional ou enfermidade
para as que o baño poida constituír algún risco cos efectos de adoptar, no seu caso, as
medidas pertinentes.
l) Sinalizar as zonas de baño de acordo coa clasificación establecida, modificando estas
cando as circunstancias do tempo ou outras así o aconsellen.
m) Poñer en coñecemento da Policía Local ou do órgano municipal competente a comisión
de infraccións ao previsto na presente ordenanza para os efectos da emisión do
correspondente parte de denuncia co fin de incoar o procedemento sancionador
correspondente.
n) En xeral, evitar toda clase de actividade que resulte perigosa ou prexudicial para os
usuarios e usuarias.
Artigo 18. Persoal do Servizo de Salvamento e Socorrismo
1. De conformidade coa normativa de vixente aplicación, todo o persoal que realice
tarefas de salvamento, socorrismo e asistencia sanitaria deberá dispor da titulación que
lle acredite e habilite para o exercicio destas actividades profesionais.
2. Durante o seu exercicio profesional, o persoal do Servizo de Salvamento e Socorrismo
contratado deberá ir uniformado de xeito que sexa perfectamente identificable polas e
polos usuarios da praia, e levará o equipamento que sexa preciso de conformidade co
establecido nos pregos de condicións que rexen o contrato.
3. O persoal de socorrismo acuático permanecerá na súa área de responsabilidade
durante a quenda establecida, e non poderá exercer simultaneamente ningunha
actividade engadida á asignada.
Artigo 19. Postos de primeiros auxilios
As características da instalación e equipamento dos Postos de Primeiros Auxilios serán as
necesarias para abordar unha primeira atención sanitaria e as posibles situacións básicas
de urxencia ordinaria; poderán contar con vehículos de loxística e apoio.
CAPÍTULO II.- DA SEGURIDADE
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Artigo 20. Das obrigas das e dos bañistas e usuarios das praias
1. O público bañista queda obrigado a seguir as orientacións e indicacións que por
seguridade poidan realizar os servizos de salvamento e socorrismo, así como cantas
disposicións existan ou poidan ditarse en diante polos organismos competentes. En todo
caso, recoméndase non afastarse en máis de 50 metros da beira do mar nas praias, co
obxecto de poder garantir a súa seguridade.
2. As persoas que desexen bañarse fóra da tempada de baño ou fóra do horario
establecido para os servizos de salvamento e socorrismo farano baixo a súa exclusiva
responsabilidade.
3. Tamén o farán baixo a súa exclusiva responsabilidade, aínda bañándose dentro da
tempada de baño e dentro do horario establecido para os mencionados servizos, cando o
fagan sen seguir as orientacións e indicacións dos servizos e fóra das zonas balizadas
para o baño ou sinalizadas como tal mediante bandeiras.
4. Os usuarios e usuarias do servizo de baño asistido deberán asumir as condicións e
normas de uso do servizo, así como as recomendacións que poidan realizar en todo
momento o persoal de socorrismo, de voluntariado ou monitores encargados do servizo.
As persoas con grande dependencia deberán acudir acompañadas dunha persoa adulta.
5. Habida conta de que o baño colectivo pode implicar riscos que deben valorar con
carácter previo os servizos de salvamento e socorrismo, no suposto do baño dun
conxunto amplo de persoas que formen unha excursión –integrado por menores de idade
ou non- deberase poñer esta circunstancia en coñecemento dos ditos servizos.
6. Queda prohibido o baño cando se atope izada a bandeira de cor vermella. Quen
vulnere a prohibición de bañarse cando se atope izada a bandeira de cor vermella, por
requirimento verbal dos axentes da autoridade ou persoal de salvamento, deixará de
tomar o baño de inmediato, sen prexuízo da emisión do parte de denuncia, co fin de
instruír do oportuno expediente sancionador.
7. De xeito xenérico, prohíbese o baño e o mergullo nos canais balizados para o
lanzamento e varada de embarcacións.
8. Queda prohibido lanzarse a auga do mar desde as zonas superiores dos cantís,
rochedos, espigóns, embarcadoiros, plataformas decorativas.
Así mesmo en zonas
sinalizadas onde estea prohibido o baño ou o acceso sexa restrinxido, zonas de fondos
pouco profundos e, en xeral, calquera outro lugar que, pola orografía propia da zona de
dominio público marítimo terrestre, supoñan un risco para a seguridade das persoas e
resto de usuarios. As persoas que incumpran esta prohibición farano baixo a súa
responsabilidade e poden ser obrigadas a saír da agua pola súa propia seguridade, sen
prexuízo da imposición da sanción correspondente por parte da Administración municipal
tras a instrución do oportuno expediente sancionador.
9. No caso da existencia de refachos de vento, co fin de previr posibles problemas de
seguridade persoal e colectiva, a autoridade municipal ou os seus axentes e o persoal de
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salvamento e socorrismo, poderá ordenar o peche de todo tipo de parasois, cadeiras,
paraventos, hamacas, etc. Igualmente, poderase ordenar a retirada daquelas cadeiras,
hamacas, ou calquera elemento disposto no chan da praia que estea oxidado ou
visiblemente deteriorado para evitar calquera tipo de posible dano físico ou
contaminación. En todo caso, e con independencia da existencia de vento, é
imprescindible que os elementos instalados na praia se atopen perfectamente ancorados
ao chan, de xeito que non poidan ser desprazados causando perigo para o resto das
persoas usuarias da praia.
TÍTULO VI. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS NOS AREAIS
Artigo 21. Norma xeral e exencións
1. Queda prohibido en toda a extensión da praia o estacionamento e a circulación non
autorizada de vehículos de calquera tipo, de dúas ou máis rodas, por tracción mecánica
ou animal.
2. Exímense da devandita prohibición os vehículos de urxencia, seguridade e servizos
municipais ou outros expresamente autorizados para as persoas con diversidade
funcional. Tamén aqueles vehículos que con carácter diario, proceden á limpeza,
mantemento e vixilancia das praias, tales como motos, tractores e máquinas limpapraias.
Os referidos vehículos non poderán quedar estacionados na praia ou zona de baño, polo
que deberán retirarse unha vez terminado a actuación que motivou o seu acceso á praia
ou zona de baño.
TÍTULO VII. DAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CAPITULO I.- ACAMPADAS NOS AREAIS
Artigo 22. Acampada e campamentos nos areais
1. Para unha mellor utilización e goce dos areais, só serán permitidos parasois
totalmente diáfanos nos seus laterais, así como cadeiras ou mesas de complemento.
2. Queda prohibido deixar instalado calquera obxecto, sempre que non se atopen
presentes as ou os propietarios, coa finalidade de ter reservado un lugar no areal.
3. Entendese como acampada a instalación de tendas de campaña, parasois non
diáfanos polos laterais e vehículos ou remolques habitables.
4. Asimilase a acampar o feito de instalarse para durmir nos areais.
5. Queda prohibida, durante todo o ano e a calquera hora, a instalación de tendas de
campaña, así como os campamentos e as acampadas de calquera duración de tempo nos
areais.
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6. O persoal municipal ou a Policía Local poderán retirar os elementos instalados
irregularmente e depositalos en dependencias municipais. Os elementos retirados só
poderán ser devoltos a quen presente un xustificante que acredite a súa propiedade. O/a
infractor/a deberá facer efectiva a sanción, se é o caso, con anterioridade á retirada dos
utensilios das dependencias municipais.
7. Calquera tipo de ocupación do areal, deberá dispor da autorización expresa da
autoridade competente.
CAPÍTULO II.- DA PESCA RECREATIVA
Artigo 23. Pesca recreativa costeira
1. Nas zonas de baño (balizadas ou non) e durante a tempada de baño, prohíbese a
pesca desde a beira da praia e desde os espigóns excepto entre as 22:00 e as 08:00
horas, ambas inclusive, co obxecto de evitar os danos que os aparellos utilizados podan
causar ao resto das persoas usuarias.
2. Calquera actividade de pesca deportiva realizada dentro do horario establecido quedará
supeditada á ausencia de persoas no areal. En todo caso, este tipo de pesca realizarase
de acordo ao disposto na normativa sectorial vixente en materia de pesca marítima de
recreo.
3. Nos concursos de pesca desde a costa que conten con autorización dos organismos e
administracións competentes, o Concello ditará as ordes oportunas para que a actividade
se realice sen prexuízo doutros usos que se dean nos areais.
4. Queda prohibida a manipulación ou abandono nos areais de calquera instrumento de
pesca que poida supoñer un risco para a seguridade das persoas.
5. Queda prohibida a pesca nos canais balizados de lanzamento e varada de
embarcacións.
Artigo 24. Pesca recreativa submarina
1. Nas zonas de baño (balizadas ou non) e durante a tempada de baño, prohíbese a
pesca submarina.
2. Fóra da zona de baño a pesca submarina poderase exercer exclusivamente con arpóns
manuais ou impulsados por medios mecánicos.
3. Na práctica da pesca submarina, cada persoa mergulladora deberá marcar a súa
posición mediante unha boia de sinalización claramente visible.
4. Queda prohibida a entrada e saída ao mar desde a praia a quen realice pesca
submarina co fusil cargado, así como a manipulación en terra deste ou de outros
instrumentos de pesca submarina que poidan supoñer un risco para a seguridade das
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persoas.
5. Queda prohibida a pesca submarina exercida entre a posta e a saída do sol.
6. En todo caso, este tipo de pesca realizarase de acordo ao disposto na normativa
sectorial vixente en materia de pesca marítima de recreo.
7. Nos areais do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia a pesca recreativa
rexerase polo disposto nas normas do seu plan reitor de uso e xestión.
Artigo 25. Actividades de extracción
Quedan prohibidas as actividades de extracción de poliquetos, bivalvos, etc., durante todo
o ano, salvo que se conte coa autorización da consellería competente en materia de
pesca.
CAPÍTULO III.-. ACTIVIDADES NÁUTICAS
Artigo 26. Navegación deportiva, de recreo e de servizos oficiais
1. Todas as embarcacións que naveguen pola costa deberán cumprir as normas
establecidas polo órgano competente na materia. Están incluídas nesta obriga as
embarcacións de salvamento, rescate e policía, así como calquera outra embarcación de
servizo estatal, autonómico ou local.
2. Nas zonas de baño, debidamente balizadas, queda prohibida a navegación deportiva e
de recreo, e a utilización de calquera tipo de embarcación ou medio flotante movido a
motor ou a vela.
3. A prohibición anterior non será de aplicación ás embarcacións oficiais ou medios que se
utilicen para a realización dos servizos de limpeza de residuos flotantes, vixilancia,
salvamento ou socorrismo. As ditas embarcacións non deberán superar a velocidade de
tres nós, salvo causa de forza maior ou salvamento, e deberán adoptarse neste caso as
precaucións necesarias para evitar riscos á seguridade das persoas ou á navegación
marítima.
4. Nos tramos de costa que non estean balizados como zona de baño, entenderase que
esta ocupa unha franxa de mar contigua á costa dunha anchura de 200 metros lineais nas
praias e de 50 metros lineais no resto da costa. Nestes tramos, as embarcacións no
poderán navegar a unha velocidade superior a tres nós, e deberán adoptar todas as
precaucións necesarias para evitar riscos á seguridade das persoas ou á navegación
marítima.
5. Sen prexuízo das autorizacións sectoriais que sexan preceptivas, o Concello poderá
establecer zonas de lanzamento ou zonas náuticas, sinalizándoas convenientemente. As
embarcacións a motor ou a vela deberán utilizar estas zonas náuticas obrigatoriamente. O
Concello poderá balizar zonas para embarcacións ou medios flotantes a vela
exclusivamente.
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6. Queda prohibido tirar calquera tipo de residuo desde as embarcacións ao mar.
7. Na navegación e fondeo nas augas do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
estarase ao disposto nas normas do seu plan reitor de uso e xestión.
Artigo 27. Ocupación do espazo público con aparellos de navegación.
1. Queda prohibida a ocupación do dominio público marítimo terrestre sen autorización,
así como o abandono de obxectos, aparellos ou elementos como embarcacións,
remolques, táboas de windsurf, velas, motos náuticas, hamacas, remos e similares.
2. No caso de incumprir dita prohibición, a autoridade competente actuará segundo o
seguinte procedemento:
a) Redactarase acta descritiva da situación, característica do aparello, obxecto, elemento
e titularidade. No caso de embarcacións matriculadas comunicaráselle a Capitanía
Marítima.
b) Requirirase a persoa infractora e/ou titular para que se retire o elemento en cuestión
nun prazo de 24 horas, con indicación, a modo de advertencia no mesmo requirimento,
de que, de o incumprir, o propio requirimento servirá de orde de execución da retirada
inmediata, unha vez transcorridas 24 horas. Neste caso a retirada e depósito en
dependencias municipais realizaraa de forma subsidiaria o Concello, repercutindo os
custes ocasionados á persoa infractora.
c) No caso de ser imposible o requirimento, malia ter identificada a persoa infractora,
pola súa non localización, retirarase de forma cautelar, e constará na acta tal
circunstancia.
d) No caso de non existir medio identificador da titularidade do obxecto, aparello ou
elemento, recolleranse na acta tales extremos e a Administración municipal ou axentes da
autoridade desta facultaranse para retirar de xeito cautelar os obxectos, aparellos ou
elementos antes enunciados, e o seu depósito nun recinto municipal.
e) En todos os casos nos que non esté presente a persoa infractora ou titular no
momento da retirada polo servizo municipal, publicarase este feito na forma que
legalmente corresponda para o seu coñecemento.
f) Os obxectos, aparellos ou elementos retirados poderanlle ser devoltos á persoa
infractora tras acreditar a súa propiedade e, no seu caso, aboase os custes ocasionados
pola súa retirada.
CAPÍTULO IV.- DA PRÁCTICA DE XOGOS E DEPORTIVA NA ZONA DE BAÑO
Artigo 28. Actividades deportivas, culturais e xogos na area
1. O paseo, a estancia ou o baño na praia ou no mar teñen preferencia sobre calquera
outro uso.
2. A realización de actividades ou xogos (pelota, pas, voleibol-praia, etc.) tanto na area
coma na agua, poderanse realizar única e exclusivamente de non supoñeren unha
molestia para o resto das persoas ou se a dimensión do areal así o permite.
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Nos areais con vexetación dunar delimitada débese gardar unha distancia con respecto ao
peche de 10 m onde non se poderán realizar xogos ou actividades que a poidan afectar.
3. Poderán realizarse actividades deportivas ou lúdicas nas zonas que o Concello habilite
para a práctica de diversos deportes, xogos infantís e xuvenís, etc.
4. As actividades de carácter deportivo, lúdico ou cultural organizadas, sen prexuízo das
autorizacións que sexan preceptivas, deberán situarse nas zonas que, polo tipo de
actividade e areal, se considere tecnicamente máis conveniente. En tales casos, o espazo
destinado á actividade poderá ser delimitado tras a autorización.
5. Está prohibida calquera tipo de publicidade mediante, carteis, vehículos, lonas,
altofalantes, audiovisuais ou calquera outro medio análogo coa mesma finalidade salvo
autorización expresa da autoridade competente.
6. Nos areais do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia estarase tamén ao
disposto nas normas do seu plan reitor de uso e xestión.
TÍTULO VIII. DA VENDA AMBULANTE E OUTRAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS
Artigo 29. Normas xerais.
1. Na venda ambulante estarase ao disposto na correspondente ordenanza municipal para
o exercicio da venda fóra do establecemento comercial e demais normativa sectorial de
aplicación.
2. Queda prohibida a venda ambulante nos areais de calquera tipo de produto, en
especial aqueles como bebidas e produtos alimenticios en xeral, cuxa normativa así o
establece.
3. A prohibición anterior non terá efecto se quen vende dispón da correspondente
autorización administrativa, que deberá especificar o tipo de produto , o lugar ou lugares
precisos onde debe exercerse a venda, e as datas e horario en que poderá levarse a cabo.
4. Queda prohibida a realización de figuras de area que supoñan a ocupación de espazo
público salvo que esta dispoña da correspondente autorización administrativa.
5. Con carácter xeral queda terminantemente prohibida a realización de calquera tipo de
actividade lucrativa nos areais do término municipal de Vigo sen a preceptiva autorización
administrativa que corresponda por razón da materia.
TITULO IX. RÉXIME SANCIONADOR
CAPÍTULO I. INFRACCIÓNS
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Artigo 30. Tipificación de infraccións
Constitúen infraccións administrativas as accións ou omisións tipificadas pola presente
ordenanza como incumprimento de deberes, prohibicións, limitacións ou obrigas contidas
nesta.
1. Constitúen infraccións leves:
a) Non depositar os residuos nos contedores, facéndoo directamente na area ou no mar.
b) Tirar calquera tipo de residuo á area ou a auga, como: cabichas, restos de comidas e
de froitos secos, papeis, latas, etc.
c) Acceder con mobiliario ou elementos distintos aos específicos de uso cotiá nos areais.
d) Abandonar nos areais restos da pesca como cebos, anzois, e demais aparellos.
e) Permanecer ou bañarse naquelas zonas delimitadas para a entrada e saída de
embarcacións.
f) Non seguir as indicacións ou a sinalizacións de seguridade emanadas da autoridade
competente.
g) Usar de xeito indebido da agua das duchas, lavapés ou aseos así como asearse no mar
ou no areal utilizando xabón, xel, champú ou calquera outro produto similar.
h) Actividades, xogar con balóns, pas de praia, papaventos, discos voadores, etc., cando
resulten molestos para os usuarios/as do areal.
i) Non respectar os 10 metros de distancia con respecto á fronte dunar para a realización
de calquera práctica deportiva.
l) Non respectar os períodos e horarios establecidos para a pesca recreativa .
m) Empregar dispositivos sonoro con fins de propaganda, reclamo, aviso, distracción ou
lecer salvo autorización expresa da autoridade competente.
n) Realizar evacuación fisiolóxica no mar ou nos areais.
ñ) Realizar explotación económica advertida unha soa vez de calquera natureza en
calquera punto das praias ou zonas anexas con independencia da súa titularidade;.
Enténdese por explotación económica calquera actividade pola que se perciba un prezo,
con independencia da personalidade da ou do infractor, que pode ser persoa física ou
entidade xurídica con ou sen ánimo de lucro. Encádrase dentro deste tipo ou alugueiro ou
cesión de elementos de surf, bodyboard, longboard, paddle surf ou similares, así como a
prestación de ensinanzas destas prácticas deportivas por escolas que non conten con
licenza municipal e autorización do órgano competente en materia de costas.
o) Todas as demais condutas contrarias ao preceptuado nesta Ordenanza que non teñan
a cualificación de graves ou moi graves.
2. Constitúen infraccións graves:
a) Reincidir na comisión de infraccións leves no prazo dun ano.
b) Impedir ou obstaculizar as inspecciones e comprobacións necesarias para o efectivo
cumprimento desta ordenanza así como non prestar colaboración á Administración
municipal ou axentes desta.
c) Realizar labores de reposta ou mantemento de maquinaria na area.
d) Depositar nos contedores materiais en combustión, entullos, madeiras, animais
mortos, etc., así como verter líquidos dentro dos contedores.
e) Atracar e desatracar, varar ou permanecer as embarcacións, táboas de paddle surf,
windsurf, kitesurf, motos náuticas, etc., fóra das zonas sinalizadas e destinadas para tal
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fin.
f) Entrar e saír ao mar desde o areal por quen realiza pesca submarina co fusil cargado ou
outro instrumento que atente á seguridade das persoas así como a súa manipulación no
areal.
g) Abandonar no areal calquera tipo de elementos voluminosos tales como neveiras,
cadeiras, parasois, etc.
h) Bañarse coa bandeira vermella izada.
i) Facer un uso indebido ou deteriorar as duchas, lavapés, aseos, contedores ou calquera
mobiliario instalado no areal.
l) A falta de limpeza e hixiene no areal ou calquera conduta que comporte unha alteración
medioambiental que afecte á integridade física de terceiras persoas ou a seguridade e
salubridade pública.
m) Tirar ou depositar na area ou no mar vidros ou envases metálicos, ou calquera
elemento cortante, así como sobrantes de obras.
n) Utilizar grellas e prender fogueiras ou calquera outra fonte de calor nos areais sen
autorización da administración.
ñ) Utilizar bombonas de gas ou calquera líquido inflamable.
o) Usar bengalas e materiais pirotécnicos, salvo emerxencias.
p) Acampar, instalar tendas de campaña, estruturas de lona ou similares.
q) Pescar con cana ou outros instrumentos destinados á pesca fóra do horario permitido.
r) Practicar con táboas escorregadoras pola beira da praia ou similares, fóra das zonas
habilitadas para tal fin e dentro da zona de baño.
3. Constitúen infraccións moi graves:
a) Reincidir na comisión de infraccións graves no prazo dun ano.
b) Facer publicidade a través de folletos, carteis, valados, medios audiovisuais ou de
calquera outro tipo, segundo establece a Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, salvo
autorización expresa do órgano competente.
c) Circular as embarcacións, táboas de surf, paddle surf, kite surf, motos náuticas, esquí
náutico ou outros artefactos flotantes non autorizados a distancia inferior a 200 metros da
costa e nas zonas de baño, salvo nos canais debidamente sinalizados.
d) Verter e depositar materias que poidan producir contaminación e risco de accidentes.
e) Celebrar actos públicos ou competicións deportivas organizadas nos areais sen a
autorización preceptiva do órgano competente.
f) Circular e estacionar vehículos no areal sen autorización expresa.
g) Impedir ou obstruír grave e relevantemente o normal funcionamento nos areais do
servizos públicos, en especial ao de limpeza dos areais e ao de vixilancia, salvamento,
socorrismo e primeiros auxilios.
h) Impedir o uso dun servizo público por outra ou outras persoas con dereito a súa
utilización, así como o libre acceso público ás instalacións municipais tales como duchas,
lavapés, aseos, etc.
CAPITULO II. SANCIÓNS
Artigo 31. Apercibimento
1. A autoridade municipal ou axentes desta poderán apercibir verbalmente a quen
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infrinxa calquera das disposicións contidas nesta ordenanza, co fin de que, de forma
inmediata, cesen a actividade prohibida ou realicen a obrigación debida, sen prexuízo da
incoación de expediente sancionador cando corresponda, ou de ser o caso, a remisión de
parte de denuncia á administración competente.
2. O persoal de salvamento ou socorrismo apoiará aos anteriores no labor de informar do
establecido nesta ordenanza. Comunicará particularmente as infraccións e apercibiralle ao
posible infractor ou infractora das responsabilidades que da súa conduta lle poden
derivar.
3. Os e as bañistas teñen a obriga de seguir as orientacións e as indicacións que por
seguridade poidan realizar axentes da autoridade ou membros do Servizo de Salvamento
e Socorrismo, así como cantas disposicións de desenvolvemento existan ou que poidan
ditarse en diante polos organismos competentes.
Artigo 32. Sancións
1. As sancións pola infracción desta ordenanza serán independentes de calquera outra
medida cautelar, preventiva ou reparadora que adopten os órganos competentes.
2. As infraccións tipificadas nesta ordenanza, en defecto de normativa sectorial específica,
serán sancionadas con multas na forma e contías establecidas na Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local (art. 141):
a) Infraccións leves: multas ata 750,00 €
b) Infraccións graves: multas desde 751,00 € ata1.500,00 €
c) Infraccións moi graves: multas desde 1.501,00 € ata 3.000,00 €
Artigo 33. Graduación das sancións
Para a graduación das respectivas sancións deberase observar a debida idoneidade e
necesidade da sanción que se vaia impor e a súa adecuación á gravidade do feito
constitutivo da infracción. A graduación da sanción considerará especialmente os
seguintes criterios:
a) O grao de culpabilidade ou a existencia de intencionalidade.
b) A continuidade ou persistencia na conduta infractora.
c) A natureza dos prexuízos causados.
d) A reincidencia por cometer no termo dun ano máis dunha infracción da mesma
natureza cando así fose declarado por resolución firme en vía administrativa
Artigo 34. Prescrición de infraccións e sancións
1. As infraccións leves prescriben aos seis meses, as graves aos dous anos e as moi
graves aos tres anos.
2. As sancións impostas por faltas leves prescribirán ao ano, as graves aos dous anos e
as moi graves aos tres anos.
3. O prazo de prescrición das infraccións comezará a contarse desde o día en que a
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infracción se cometese e o das sancións desde o día seguinte a aquel en que adquira
firmeza a resolución pola que se impón a sanción.
Artigo 35. Responsabilidade
Para os efectos desta ordenanza, terán a consideración de responsables das infraccións
previstas nesta:
1. As persoas que directamente, por conta propia ou allea, executen a actividade
infractora, ou quen ordene a dita actividade cando a persoa executora se vexa obrigada a
cumprir a dita orde.
2. Cando o cumprimento dunha obriga establecida por esta ordenanza corresponda a
varias persoas conxuntamente, responderán de forma solidaria das infraccións que, se for
o caso, se cometan e das sancións que se impoñan. Non obstante, cando a sanción sexa
pecuniaria e sexa posible, individualizarase na resolución en función do grao de
participación de cada responsable.
3. Son responsables, subsidiariamente, en caso que non se poida identificar a autores,
titulares ou propietarios/as dos vehículos ou embarcacións, táboas ou elementos
semellantes cos que se realice a infracción.
4. No caso de que a persoa infractora fose menor de idade, exixirase a responsabilidade
do pai, nai o titor/a, gardador/a ou persoa responsable legal, sobre o pagamento da
sanción pecuniaria correspondente, así como da reparación dos danos.
5 Serán responsables os titulares das licencias ou autorizacións cando, con ocasión do
exercicio dun dereito recoñecido nelas, se incorra nalgunha das infraccións tipificadas na
presente ordenanza.
6. As responsabilidades administrativas que deriven da comisión dunha infracción serán
compatibles coa exixencia ao infractor ou infractora da reposición da situación alterada ao
seu estado orixinario. Asemade, ha de indemnizar polos danos e perdas causadas, que
será determinada e exixida polo órgano a que corresponda o exercicio da potestade
sancionadora. Se non se satisfixer a indemnización no prazo que para o efecto se
determine en función da súa contía, procederase na forma prevista no artigo 101 da Lei
do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Artigo 36. Potestade sancionadora e órganos competentes.
As infraccións a esta ordenanza serán sancionadas polo órgano competente municipal,
tras a instrución do correspondente expediente sancionador.
CAPÍTULO III. MEDIDAS PROVISORIAS
Artigo 37. Medidas provisorias.
1. Iniciado o procedemento, o órgano administrativo competente para resolver poderá
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adoptar, de oficio ou por instancia de parte e de forma motivada, as medidas provisorias
que considere oportunas para asegurar a eficacia da resolución que se poida ditar, se
existisen elementos de xuízo suficientes para isto, de acordo cos principios de
proporcionalidade, efectividade e menor onerosidade.
2. Antes da iniciación do procedemento administrativo, o órgano competente para iniciar
ou instruír o procedemento, de oficio ou por instancia de parte, nos casos de urxencia
inaprazable e para a protección provisoria dos intereses implicados, poderá adoptar de
forma motivada as medidas provisorias que resulten necesarias e proporcionadas. As
medidas provisorias deberán ser confirmadas, modificadas ou levantadas no acordo de
iniciación do procedemento. Este deberá efectuarse dentro dos quince días seguintes á
súa adopción, e poderá ser obxecto do recurso que proceda. En todo caso, estas medidas
quedarán sen efecto se non se inicia o procedemento no mencionado prazo ou cando o
acordo de iniciación non conteña un pronunciamento expreso acerca delas.
3. Non se poderán adoptar medidas provisorias que poidan causar prexuízo de difícil ou
imposible reparación aos interesados ou que impliquen violación de dereitos amparados
polas leis.
4. As medidas provisorias poderán ser retiradas ou modificadas durante a tramitación do
procedemento, de oficio ou por instancia de parte, en virtude de circunstancias
sobrevidas ou que non puideron ser tidas en conta no momento da súa adopción. En todo
caso, extinguiranse cando produza efectos a resolución administrativa que poña fin ao
procedemento correspondente.
CAPITULO IV. PROCEDEMENTO
Artigo 38. Réxime xurídico.
Os procedementos administrativos sancionadores tramitaranse de acordo co estipulado na
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas e na Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector
público ou as disposicións normativas que as substitúan no caso da derrogación
correspondente.
Artigo 39. Caducidade do procedemento sancionador
1. Nos procedementos sancionadores instruídos en aplicación desta ordenanza deberá
ditarse e notificarse a oportuna resolución no prazo máximo de seis meses, contados a
partir do momento en que se acordou a súa iniciación.
2. A falta de notificación da resolución á persoa interesada no devandito prazo
determinará a caducidade do procedemento, agás nos supostos en que o procedemento
se paralizase por causas imputables ás persoas interesadas ou se acordase a súa
suspensión nos casos previstos no artigo 22 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, o que
interromperá o cómputo do prazo para resolver e notificar a resolución.
DISPOSICIÓN DERROGATORIA
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Quedan derrogadas cantas disposicións municipais do mesmo ou inferior rango que
regulen materias contidas nesta ordenanza, en canto se opoñan ou contradigan o seu
contido.
DISPOSICIÓNS FINAIS
Única. Entrada en vigor.
Conforme co establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local, esta ordenanza entrará en vigor ós 15 días hábiles da súa
publicación completa no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, unha vez aprobada
definitivamente polo Pleno da Corporación, e rexerá en tanto non se acorde a súa
modificación ou derrogación.
ANEXO
N.º

NOME DO AREAL

CATEGORÍA TRAMO PARROQUIA

1

A SUACASA

Natural

Único

Teis

2

O MENDE

Natural

Único

Teis

3

RÍOS RAMPA

Urbana

Único

Teis

4

RÍOS PILÓN

Urbana

Único

Teis

5

ETEA

Urbana

Único

Teis

6

A PUNTA

Urbana

Único

Teis

7

TEMOEIRAS

Urbana

Único

Teis

8

O AREÍÑO

Urbana

Único

Teis

9

O FARO

Natural

Único

Teis

10

A LAGOA

Urbana

Único

Teis

11

A FÁBRICA

Urbana

Único

Teis

12

A MANGUIÑA

Urbana

Único

Teis

13

O ADRO

Urbana

Único

Bouzas

14

FONTOURA

Urbana

Único

Alcabre
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15

O CARRIL

Urbana

Único

Alcabre

16

SANTA BAIA

Urbana

Único

Alcabre

17

O COCHO

Urbana

Único

Alcabre

18

A MOURISCA

Natural

Único

Alcabre

19

FONTES

Natural

Único

Alcabre

20

TOMBO DO GATO

Urbana

Único

Alcabre

21

A ESPEDRIGADA

Urbana

Único

Alcabre

22

O COCHO DAS DORNAS

Urbana

Único

Alcabre

23

A ARGAZADA

Urbana

Único

Alcabre

24

SAMIL

Urbana

Único

Navia

25

A FOZ

Urbana

Único

Navia/Coruxo

26

A CALZOA

Urbana

Único

Coruxo

27

O FECHIÑO

Urbana

Único

Coruxo

28

A FONTAÍÑA

Urbana

Único

Coruxo

29

O BALUARTE

Natural

Único

Coruxo

30

O VAO

Natural

Único

Coruxo

31

A AREA GRANDE TORALLA

Urbana

Único

Coruxo

32

A AREA PEQUENA TORALLA

Urbana

33

O SERRAL

Natural

Único

Oia

34

CANIDO

Urbana

Único

Oia

35

XUNQUEIRO

Urbana

Único

Oia

36

A SOBREIRA

Urbana

Único

Oia

37

A BURACA

Urbana

Único

Oia

Coruxo
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38

A FURNA

Natural

Único

Oia

39

O APIO

Natural

Único

Oia

40

CANTO DE AREA

Natural

Único

Oia

41

NOVIA

Natural

Único

Oia

42

O FORTIÑÓN

Natural

Tramo 1

Oia

42

O FORTIÑÓN

Urbana

Tramo 2

Saiáns

43

O PORTIÑO

Urbana

Único

Saiáns

44

OS SEIXOS

Natural

Único

Saiáns

45

SAN MARTIÑO

Natural

Único

Illas Cíes

46

NOSA SEÑORA

Natural

Único

Illas Cíes

47

OS BOLOS

Natural

Único

Illas Cíes

48

AS RODAS

Natural

Único

Illas Cíes

49

O ALMACÉN

Natural

Único

Illas Cíes

50

A AREA PEQUENA

Natural

Único

Illas Cíes

51

A AREA GRANDE DO MUXIEIRO

Natural

Único

Illas Cíes

52

AREA DE FREIXEIROS

Natural

Único

Illas Cíes

53

FIGUEIRAS

Natural

Único

Illas Cíes

54

AREA DO MEDIO

Natural

Único

Illas Cíes

55

A CANTAREIRA

Natural

Único

Illas Cíes

56

AS MARGARIDAS

Natural

Único

Illas Cíes

Non obstante, o Pleno da Corporación decidirá, co seu superior criterio, o que estime oportuno.
Vigo, na data da sinatura electrónica.
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