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ORDE DO DÍA 

 

1º.- Aprobación, se procede, borradores Actas das sesións anteriores. 
2º.- Mocións de grupos políticos.- 
3º.- Aprobación, se procede, da Ordenanza de Protección contra a 
Contaminación acústica do Concello de Fisterra.- 
4º.- Propostas do Consello Municipal de Turismo.- 
5º.- Resolucións dictadas pola Alcaldia para coñecemento.- 
6º.- Rogos e Preguntas.-- 
 
 

 

Na Vila e Termo municipal de Fisterra, Partido Xudicial de Corcubión 
sendo ás 20:00 horas, do día 11/04/2017, reúnense no salón de sesións da 
casa do concello baixo a Presidencia de o Sr. Alcalde, José Marcote Suárez, 
os Srs. e Sras. que na marxe se expresan, coa finalidade de celebrar a 
sesión ordinaria do Pleno da Corporación, coa seguinte: 
 



 
 
 
 
1º.- Aprobación, se procede, borradores Actas das sesións anteriores. 
 
Sometida a votación do día 6/02/2017 é aprobada por unanimidade de 
todos os asistentes coa observación formulada polo Sr. García Pouso do 
grupo Cionverxencia Galega no sentido de que no punto 2 Apartado B 
relacionado coa Moción sobre demanda de un sistema de concerto para 
financiar servizos públicos básicos de Galicia, na miña intervención onde 
di “ Estado Federal ...”, debe dicir “ Estado confederado”- 
 
2º.- Mocións de grupos políticos.- 

 

MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO DO CONCELLO DE FISTERRA, 
RELATIVA Á SITUACIÓN DA SANIDADE PÚBLICA NO HOSPITAL VIRXE 
DA XUNQUEIRA DE CEE 
 

(Rexistro de Entrada  917 de data  5/04/2017) 

 
Dada conta do seu contido: 
 
“ A saúde é un ben básico de todos os cidadáns e a súa protección é un 
dereito constitucional recoñecido no noso país, cuxos principios fundamentais 
son a universalidade, equidade, gratuidade, financiamento e provisión pública. 
 
Fai máis de 18 anos que comezou a funcionar o Hospital Virxe da Xunqueira de 
Cee, a inauguración oficial foi o 16 de outubro de 1997. 
 
O paso dos anos vén xerando novas necesidades sanitarias e novas 
demandas por parte da poboación, que fan que o hospital precise de máis 
medios, tanto materiais como humanos, para atendela, e esa debería ser a súa 
evolución natural, pero desgraciadamente non está sendo así. 
 
As conversas mantidas por representantes municipais da comarca con 
facultativos do hospital, poñen de manifesto  a realidade do hospital, que non é 
outra que o progresivo deterioro do mesmo. 
 
Tivemos un tempo no cal o hospital comarcal gozaba da súa propia autonomía, 
con xerencia propia e orzamento propio. Pero esto mudou e agora depende 
dunha xerencia que radica no hospital de A Coruña. Esto básicamente ven a 
supoñer que as decisións sobre o hospital de Cee se toman na Coruña. Non fai 
falta ser moi listo para darse conta de que este sistema permite facer un 
reparto do orzamento con criterios totalmente electorais, e nesto A Coruña leva 
as de gañar. 
 
Esto que se acaba de expoñer non é froito da imaxinación de quen presenta 
esta moción, porque xa está a pasar, que cando se  renova material noutros 
hospitales, os retirados mándanse para aproveitar no hospital Virxen da  



 
 
 
 
Xunqueira. Queda claro que consideran ao noso hospital un centro de segunda 
clase, e aos veciños desta Comarca e, polo tanto aos de Fisterra, cidadáns de 
segunda clase. 
 
 
 
Todo o anteriormente exposto leva consigo que o hospital Virxe da Xunqueira, 
acumule unha serie de deficiencias, que requiren de solucións, algunhas das 
cales pasamos a detallar: 
 
1. Ampliación a tempo completo do servizo de reanimación. Actualmente 
aqueles pacientes que necesitan máis dun día de reanimación tras unha 
intervención cirúrxica son derivados ao hospital de referencia, non podendo ser 
atendidos no hospital de Cee. 
 
2. Ampliación do servizo de nefroloxía. É necesario aumentar o persoal e 
postos de hemodiálise. Actualmente boa parte dos enfermos crónicos de ril da 
Comarca son atendidos na Coruña porque non dispoñen de praza no hospital 
de Cee. Concretamente o persoal ten un só nefrólogo e catro postos de 
hemodiálise. 
 
3. Implantación de servizo de cardioloxía. O hospital carece de servizo de 
cardioloxía. É necesario a súa implantación polo menos para consultas e 
realización de probas médicas (como ecocardiogramas). 
 
4. Ampliación de persoal na área do dixestivo xa que está  saturado con 
listas de espera que van incrementándose de xeito considerable. Só hai unha 
especialista en dixestivo, polo que as probas médicas (endoscopias, 
colonoscopias…..), atrásanse de xeito preocupante. 
 
5. Renovación urxente do material de quirófano que está desgastado polo 
uso. O hospital dispón de mesmo material desde a súa inauguración no ano 
1997. Resulta preocupante no estado no que se atopa, principalmente as 
mesas e as lámpadas de quirófano. 
 
6. Mantemento e mellora asistencial no Servizo de Xinecoloxía. O hospital 
de Cee é un referente na práctica de asistencia de partos de baixa 
intervención, solicitado por pacientes de toda Galicia e ata de fóra de Galixia. A 
recente implantación da mesma práctica asistencial noutros hospitais non pode 
supoñer unha merma no servizo de xinecoloxía do hospital de Cee. 
 
7. Contratación de servizos externos a empresas da comarca. Desde a 
existencia da área de xestión integrada, en aras dunha presunta racionalización 
económica, certos servizos externos que viñan sendo prestados por empresas 
da comarca, con boa calidade de servizo e cuns prezos competitivos, pasaron 
a executarse por empresas externas contratadas desde Coruña, o que non  



 
 
 
 
supuxo unha mellora no servizo nin un aforro económico. Pola contra, si 
supuxeron un detrimento económico na comarca. 

 
E por todo o anteriormente exposto, polo que o Grupo de Goberno do Concello 
de Fisterra, propón esta MOCION para o seu debate e aprobación en Pleno, e 
se adopte o seguinte acordo: 
 
 
1. Instar, de xeito urxente, á Consellería de Sanidade, dependente da 
Comunidade Autónoma de Galicia, para que proceda a realizar as xestións 
necesarias, adoptando os acordos pertinentes, para dar solución á situación 
sanitaria exposta na parte dispositiva da presente moción, e que se concretan 
en: 
 
Ampliación do servizo de reanimación a tempo completo 
Aumento de persoal e postos de hemodiálise no servizo de nefroloxía 
Implantación do servizo de cardioloxía. 
Ampliación do servizo dixestivo. 
Renovación do material obsoleto de quirófano, principalmente mesas e 
lámpadas. 
Mantemento e mellora da prestación de prácticas asistenciais no servizo de 
xinecoloxía. 
Fomentar a autonomía do hospital para a contratación de servizos externos, 
dando prioridade ás empresas da Comarca. 
 
2. Para o caso da súa aprobación, dar traslado do acordo que se adopte co 
texto íntegro da presente moción á Consellería de Sanidade. 
 

INTERVENCIÓNS 
 

Sr. Alcalde 
 
A razón da proposta vén dada como consecuencia dunha reunión efectuada 
entre os representantes do Hospital e políticos desta Comarca para explicar a 
situación actual do mesmo. 
 

Sr. Traba Fernández do Grupo Popular 
 

E curioso que na Moción se diga que o hospital vai para atrás con material 
obsoleto e sen embargo non se piden incrementos de servizos ou sexa de 
melloras, por iso nos absteremos salvo que se pidan melloras, entón faríamolo 
a favor. 

 
 
 
 



 
 
 

Sr. García Pouso do grupo Converxencia Galega 
 
Comparto a exposición prevista na Moción, creo que o Hospital tivo no seu 
momento un avance importante na Comarca polo que temos a obriga de 
demandar melloras, non podemos quedar calados. 
 

Sr. Xan Carlos Sar Oliveira do grupo BNG 
 
A Moción dio todo, o que eu quero co seu contido, e que non nos traten como 
unha Comarca de segunda clase. 
 
Seguidamente o Pleno por sete votos a favor ( 4 PSOE, 2 BNG e 1 CG) e 
catro abstencións dos Concelleiros do grupo popular, acorda darlle a súa 
aprobación.- 
 
 

B ) MOCIÓN NA QUE SE TOME O ACORDO PLENARIO DE SUSBTITUÍR O NOME 

DA RÚA MANUEL LAGO PAÍS POLA DE RÚA NAÚFRAGO, EN APLICACIÓN DA 

LEI DE MEMORIA HISTÓRICA.  

( Rexistro de Entrada número 931 de data 6 de Abril de 2017 ) 

 

Exposición de motivos. 

No Pleno da Corporación do 10 de outubro de 2016 aprobouse retirar o nome da rúa 

Manuel Lago Pais por tratarse dunha persoa vinculada á sublevación militar franquista 

e estar afectado pola coñecida Lei de Memoria Histórica. En dito Pleno tamén se 

acordou iniciar un procedemento de proposta de novo nome para a rúa, mediante 

mecanismos de consulta e participación da veciñanza de Fisterra. 

 

Antecedentes: 

Recuperando parte do relatorio presentado na moción aprobada o 10 de outubro,  

expúxose o seguinte: 

 

“As Administracións públicas …. tomarán as medidas oportunas para a 

retirada de …. placas e outros obxectos ou mencións conmemorativas de 

exaltación, persoal ou colectiva, da sublevación militar, da Guerra Civil e 

da represión da Ditadura”... 

(Artigo 15. Símbolos e monumentos públicos. Lei 52/2007, de 26 de 

decembro, coñecida popularmente como Lei de Memoria Histórica) 

Manuel Lago Pais era fillo do carabiñeiro Vicente Lago Gutiérrez, 

destinado en Fisterra. Vicente, o pai de Manuel, tiña como compañeiro de 

destino nesta vila a José García Magdaleno, o único carabiñeiro de  



 

 

 

Fisterra que se mantivo fiel á legalidade da II República, fuxindo o 26 de 

xullo de 1936 con outros carabiñeiros desde o porto de Muros nos vapores 

“Santa Eulalia” e “Santa Rosa”. 

 

O fillo de Vicente, Manuel Lago Pais, foi un “camisa vieja” afiliado a partir 

do 19 de xullo de 1936 á Falanxe Española de Fisterra. Tiña 18 anos. 

Cando se produciu a sublevación militar, o mozo falanxista non esperou 

aos alistamentos forzosos do exército sublevado. Impaciente por defender 

os valores da Falanxe e dos militares sublevados, alistouse voluntario nos 

primeiros días do levantamento militar para loitar contra os defensores da 

legalidade democrática da II República. 

 

Pero, Manuel Lago País faleceu na fronte de batalla uns meses despois. 

No avance das tropas sublevadas franquistas sobre Madrid a principios do 

mes de outubro de 1936 no monte de Fuente del Pino, na provincia de 

Segovia, Manuel Lago caeu malferido baixo o lume das tropas leais á II 

República. E ao ser notificadas as autoridades municipais e os seus pais 

en Fisterra do falecemento de “un bizarro soldado héroe que dio su vida 

por Dios y por la Patria”, a corporación municipal e a Falanxe Local 

quixeron facer unha demostración colectiva, coa consabida parafernalia, 

enxalzando ao falecido como un heroe e mártir da causa franquista-

falanxista, e ofrecéndose misas na igrexa parroquial polo eterno descanso 

da súa alma. Aos actos convocados asistiron as milicias falanxistas de 

ambos sexos de Fisterra, ademais dos “balillas” coas súas bandeiras e 

uniformes e un inmenso xentío “convocado” ao efecto polas autoridades 

civis e falanxistas. 

 

Terminada a celebración relixiosa, toda a concorrencia trasladouse en 

silencio ao domicilio dos pais do falecido -afirman as crónicas xornalísticas 

da época-, desfilando as milicias ante eles. E, despois, a nova corporación 

municipal franquista ocupouse de aprobar que o seu nome figurase nunha 

rúa da localidade para enxalzar ao considerado heroe, á causa franquista e 

á guerra civil. 



 

 

Consulta de participación cidadán e resultado da mesma: 

En dita moción acordouse iniciar un procedemento de proposta de novo nome para a 

rúa, dende o concello de Fisterra dispúxose dun mecanismo de consulta de 

participación cidadán, mediante enquisa online, na que a veciñanza puido facer as 

súas propostas e votar polas mesmas.  

 

Así este período de consulta online iniciouse o 21 de decembro de 2016 ata o 21 de 

xaneiro de 2017, cos seguintes resultados: 

 
A clasificación definitiva pode verse na imaxe que acompaña este escrito. En total 

houbo 1008 votos, dos cales 369 foron nulos. Deles a opción máis votada foi a 

denominada “Rúa Náufragos, con 192 votos. Seguido por Rúa Luciano Moreira 

Carracedo, con 176, e Rúa Celia Rivas Casais, con 80 votos. Xunto con outras 

propostas que acadaron un menor número de apoios. 

 

Valoración da consulta: 

 

Xa que logo estes foron os resultados de dita participación cidadán, e que dende o 

grupo municipal do PSdG-PSOE e do BNG, que conformamos a Xunta de Goberno do 

Concello, valoramos moi positivamente esta consulta online, coma a súa utilidade para 

este tipo de procedementos, así como o interese que espertou na veciñanza de 

Fisterra cunha alta participación, tanto á hora de realizar propostas, como polos votos 

emitidos, así coma que en liñas xerais predominou un respecto maioritario dos  



 

 

 

participantes pola consulta. 

 

Vista a satisfacción que amosamos polo desenvolvemento de dita enquisa, a tras unha 

deliberación dos seus resultados, finalmente decidimos respectar e cualificar a validez 

dos mesmos polo que, en virtude desta exposición de motivos, propoñemos ao 

PLENO DE FISTERRA que adoite o seguinte ACORDO: 

 

1. Substituír o nome da rúa Manuel Lago País, facendo cumprir o acordo plenario 

do 10 de outubro de 2016, polo nome de rúa Náufragos. 

2. Que se comunique ás áreas responsables do Concello dito acordo,  para que 

proceda de inmediato a realizar os cambios administrativos oportunos no rueiro 

de Fisterra, así como do oportuno cambio físico da placa. 

3.  

INTERVENCIÓNS 
 

Sr. Traba Fernández do Grupo Popular 
 
Dirixíndose ao Sr. Sar Oliveira manifestálle: Entendo que a páxina web 
non garante a votación. Quen podía votar? 
 
- Todo o que quixera votar  
 
Por que se anularon os votos? 
 
- Existían votos duplicados e por votar por máis dunha persoa. Íanse 
poñendo nomes con DNI novos. 
 
- Quen comprobou eses votos? 
 
A técnica de informática comprobaba se estaban ou non ben os 
documentos. 
 
- Como se sabia que eran varios? 
 
Non o recordo de memoria, creo que  faltaban letras e números, non podo 
dicir exactamente porqué. 
 
Manifesta o Sr. Traba Fernández do grupo popular que por este motivo  
non imos a votar a favor dado que se trata dun sistema fácil de manipular 
e entre outras cousas, imposible para poder  determinar os votos reais.. 
 
 
 
 
 



 
 

Sr. García Pouso do Grupo Converxencia Galega 
 
Vou a absterme, toda vez que considero que o sistema que se elixiu non é 
o idóneo e a técnica non é fiable para poder determinar a validez dunha 
votación. 
 
Se ben en Fisterra existían moitas persoas merecedoras dunha rúa en 
conciencia considero que a figura  de Don Luciano Carracedo merece 
unha rúa. 
 
Cando se adopta o nome dunha rúa aínda que sexa lexítimo, considero 
que a elección hai que intentar que sexa por unanimidade da 
Corporación. 
 
Se o BNG non dixera a proposta NAUFRAGOS nin fixera campaña ao seu 
favor, o resultado seguramente non sería este. 
 
Hai cousas que ter en conta, madurez política, xenerosidade, todo isto 
sen prexuízo de que a proposta sexa válida. 
Considero que todo isto é un tanto oportunista e en aras a esta 
circunstancia vou a votar con esta crítica en favor desta rúa pero non son 
formas de facer este tipo de votación.  
 
Vou avalar a proposta pero un partido político non pode facer unha 
bandeira partidista. 
 
Con esta Moción dá a sensación de que o PSdG-PSOE vai a remolque do 
BNG; creo que isto o demostra a aptitude comportante do BNG avalada 
pola Alcaldía e Fisterra o que  necesita é unidade no momento de elección 
dunha rúa. 

Sr. Alcalde 
 
Avalamos o resultado pero o PSdG-PSOE non fixo campaña por este 
tema; en canto ao método se ten algún erro foi sen intención e vaia isto 
por diante. 
 
Eu teño unha idea clara e é que se Náufragos como nome de rúa non ten 
a unanimidade de todo os concelleiros integrantes da Corporación, non 
se poñerá o nome.  
 
A miña proposta é de facer unha segunda volta. 
 

Sr. Sar Oliveira do grupo BNG 
 
Non estou de acordo cunha segunda volta porque non é procedente, 
houbo unha votación e se non vos gusta o nome da rúa, a decisión 
acordarase pola maoría de votos. 
 



 
 
 

Sr. Alcalde 
 
Dicir que se non somos capaces de encontrar unha unanimidade co 
resultado e isto non o vamos conseguir aquí. Non me parece por tanto 
serio votar con matices, se hai algunha dúbida hai que deixalo. 
 

Sr. Traba Fernández do Grupo Popular 
 
Considero que para este tema non se consultou ao pobo e por este 
sistema pode votar calquera. 

Sr. Acalde 
 

Á vista de todo o exposto, a miña proposta é partir de aquí, decidir unha 
mellor maneira co fin de acadar un obxectivo  e iso é todo o que espera o 
pobo de nós. 
 
Considero que debemos partir dos catro primeiros nomes e buscar a 
forma de facelo. 

Sr. Sar Oliveira do Grupo BNG 
 
Non estou de acordo coas  segundas  voltas e non imos facer unha 
proposta. 

Sr. Alcalde 
 
Formulo proposta de deixar o asunto sobre a mesa e esperamos que cada 
grupo político faga unha proposta en relación co sistema de votación a 
utilizar; o que está claro é que se vai cambiar o nome da rúa. 
 
Sometida a proposta a votación o Pleno por nove votos a favor ( 4 PSOE, 
4 PP e 1 CG) e dous en contra dos concelleiros do grupo BNG acorda 
prestarlle a súa aprobación. 
 
3º.- Aprobación, se procede, da Ordenanza de Protección contra a 
Contaminación acústica do Concello de Fisterra.- 
 
O Pleno por Dez votos a favor ( 4 PSdG-PSOE, 4 PP e 2 BNG ) e una 
abstención do Sr. Garcia Pouso do grupo Converxencia Galega acorda : 
 
1.- Aprobar de maneira provisional a ORDENANZA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DO CONCELLO 
DE FISTERRA co seguinte contido: 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO I 
 
Disposicións xerais 
 
Artigo 1. Obxecto 
Artigo 2. Ámbito de aplicación 
Artigo 3. Competencia administrativa e control do cumprimento 
Artigo 4. Dereitos e deberes dos cidadáns en relación a esta Ordenanza 
 

CAPÍTULO II 
 
Calidade acústica 
 
Sección 1ª. Zonificación acústica 
Artigo 5. Servidume acústica 
Artigo 6. Zonas de protección acústica especial e de situación acústica especial 
Artigo 7. Suspensión dos obxectivos de calidade acústica 
 
Sección 2ª. Índices acústicos 
 
Artigo 8. Índices acústicos e aplicación 
Artigo 9. Métodos de avaliación acústica e persoal autorizado 
 
 
 
Sección 3ª. Obxectivos de Calidade 
 
Artigo 10. Obxectivos de calidade acústica aplicables a áreas acústicas 
Artigo 11. Obxectivos de calidade acústica aplicables ao espazo interior 
 
Sección 4ª. Emisores acústicos e valores límite 
 
Artigo 12. Valores límite de recepción para todo tipo de emisor 
Artigo 13. Emisores acústicos específicos 
Artigo 14. Comportamentos cidadáns 
 
Sección 5ª. Edificacións, industria e actividades públicas 
 
Artigo 15. Edificacións 
Artigo 16. Industrias 
Artigo 17. Actividades, recintos e establecementos de ocio, públicos ou de 
similar concorrencia e funcionalidade 
 

CAPÍTULO III 
 
Prevención e corrección da contaminación acústica 
 
Sección 1ª. Prevención da Contaminación Acústica 



 
 
 
Artigo 18. Illamento Acústico 
Artigo 19. Acondicionamento de actividades, establecementos e locais 
 
Sección 2ª. Protección e corrección da calidade acústica 
 
Artigo 20. Actuacións e información sobre protección da calidade acústica 
Artigo 21. Medidas de protección: mapas de ruído, plans de acción e outras 
actuacións 
 
Sección 3ª. Potestade inspectora e sancionadora 
 
Artigo 22. Inspección 
Artigo 23. Infraccións e sancións 
Artigo 24. Procedemento sancionador e proporcionalidade 
 
Disposición adicional primeira. Reserva da competencia doutros organismos 
Disposición adicional segunda. Réxime fiscal 
Disposición adicional terceira. Actividades novas 
Disposición adicional cuarta. Obxectivos de calidade acústica 
Disposición transitoria única. Actividades e instalacións con licenza de 
actividade 
Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa 
Disposición derradeira única. Entrada en vigor 
 

ANEXO I: ÍNDICES ACÚSTICOS E MÉTODOS DE AVALIACIÓN 

A. ÍNDICES ACÚSTICOS 
 
1. Os índices acústicos que aplican na presente Ordenanza son: 
2. Períodos temporais de avaliación. 
 

B. MÉTODOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DOS NIVEIS 
ACÚSTICOS 

 
1. Avaliación do ruído no ambiente exterior 
2. Avaliación do ruído no ambiente interior 
3. Métodos de Cálculo 
4. Métodos e procedementos de medición de ruído. 
5. Métodos e procedementos de medición de vibracións 
6. Métodos e procedementos de medición das condicións acústicas dos locais. 
 
ANEXO II: OBXECTIVOS DE CALIDADE E VALORES LÍMITE DE 
RECEPCIÓN 
 
A. OBXECTIVOS DE CALIDADE 
 
B. VALORES LÍMITE 
 



 
 
 
ANEXO III: CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A DESENVOLVER EN 
EDIFICACIÓNS E VALORES DE ILLAMENTO PARA O 
DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES 
 
A. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A DESENVOLVER EN EDIFICACIÓNS 
 
B. VALORES DE ILLAMENTO ACÚSTICO PARA O DESENVOLVEMENTO DE 
ACTIVIDADES 
 
ANEXO IV: ESTUDOS ACÚSTICOS 
 
ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

DO CONCELLO DE FISTERRA 
 
O Concello de Fisterra é o responsable de controlar os niveis de ruído dentro 
do seu termo municipal. A aplicación práctica da lexislación en materia de 
contaminación acústica é maioritariamente competencia dos concellos (artigo 6 
da Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído), e debe ser desenvolvida a nivel 
local, para adecuala as súas propias circunstancias mediante ordenanzas 
municipais. 
  
O Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, 
desenvolve os aspectos das ordenanzas municipais nesta materia, e que serán 
de aplicación naqueles concellos que así o acorden, a través dos trámites 
previstos pola lexislación de réxime local, a efectos de dar cumprimento ao 
disposto polo artigo 6 e concordantes da Lei 37/2003, de 17 de novembro, do 
Ruído. 

CAPÍTULO I 
Disposicións xerais 

Artigo 1. Obxecto 
 
1. Regular o exercicio das competencias que en materia de protección do 
medio ambiente corresponden ao Concello de Fisterra fronte á contaminación 
producida por ruído e vibracións, co fin de garantir o dereito á intimidade 
persoal e familiar, á protección da saúde, así como á calidade de vida e a un 
medio ambiente adecuado. 
 
2. A presente proposta de ordenanza sobre protección contra a contaminación 
acústica apróbase en virtude da competencia municipal en materia de 
protección de medio ambiente, de conformidade co disposto no artigo 25.2.f) da 
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, nos termos 
da lexislación do Estado e da Comunidade Autónoma, en virtude do disposto 
na Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído e o seu desenvolvemento 
regulamentario composto polo Real Decreto 1513/2005, o Real Decreto 
1367/2007, a súa modificación polo Real Decreto 1038/2012, e o Decreto 
106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia. 
 



 
 
Artigo 2. Ámbito de aplicación 
 
1. Con carácter xeral, quedan sometidas ás prescricións establecidas nesta 
ordenanza: 
 
a) Todas as actividades, comportamentos, infraestruturas locais, instalacións, 
medios de transporte, máquinas, aparellos, obras, vehículos e en xeral todos 
os emisores acústicos, públicos ou privados, individuais ou colectivos, que no 
seu funcionamento, uso ou exercicio xeren ruído e vibracións susceptibles de 
causar molestias ás persoas, danos aos bens, xerar riscos para a saúde ou o 
benestar, ou deteriorar a calidade do medio ambiente. 
b) As áreas públicas e as edificacións, como receptores acústicos. 
c) Actuacións relativas a illamento acústico, contra ruído e vibracións, na 
edificación, incluídas as instalacións de aire acondicionado, ventilación ou 
refrixeración, ascensores e calquera elemento construtivo da mesma. 
d) Todos os elementos construtivos e ornamentais, en tanto contribúan á 
transmisión de ruído e/ou vibracións. 

 
2. En particular, son de aplicación as prescricións desta Ordenanza, entre 
outras, a: 
 
a) Actividades non tolerables propias das relacións de veciñanza, como o 
funcionamento de aparellos electrodomésticos de calquera clase, o uso de 
instrumentos musicais e o comportamento de animais fóra do socialmente 
aceptable. 
b) Actividades veciñais na rúa susceptibles de producir e transmitir ruído e/ou 
vibracións. 
c) Sistemas de aviso acústico. 
d) Actividades de carga e descarga de mercadorías. 
e) Traballos na vía pública, especialmente os relativos á reparación de 
calzadas e beirarrúas, ou cortacéspedes. 
f) Traballos de limpeza da vía pública e de recollida de residuos municipais. 
g) Medios de transporte público e privado, como a circulación de vehículos a 
motor, ciclomotores e motocicletas. 
h) Actividades suxeitas á lexislación vixente en materia de espectáculos 
públicos, actividades recreativas e establecementos públicos. 
 
3. Exclúense das prescricións da Ordenanza: 
a) As actividades militares, que se rexerán pola súa lexislación específica. 
b) A actividade laboral, que no relativo á contaminación acústica producida no 
lugar de traballo se rexerá polo disposto na lexislación laboral. 

 
Artigo 3. Competencia administrativa e control do cumprimento 
 
1. Corresponde ao Concello de Fisterra exercer o control do cumprimento da 
presente Ordenanza, e entre outras, delimitar as áreas acústicas, sinalar 
limitacións, declarar zonas tranquilas ou zonas de protección e/ou de situación 
acústica especial, a suspensión dos obxectivos de calidade acústica se  



procedera, a declaración de servidumes acústicas para infraestruturas da súa 
competencia, ordenar as inspeccións que sexan necesarias, aplicar as 
sancións correspondentes en caso de incumprirse o ordenado e esixir a 
adopción das medidas correctoras necesarias. 
 
2. Para aquelas figuras competencia do Concello de Fisterra, especialmente as 
referidas no punto anterior deste artigo, o procedemento que seguirase na súa 
declaración, será conforme a acordo do órgano competente que, por un 
período non inferior a un mes, será sometido a información pública e trámite de 
audiencia, tras o cal resolveranse motivadamente as alegacións e procederase 
á declaración oficial, mediante os medios de divulgación indicados no artigo 20 
da presente Ordenanza. 
 
As modificacións e ceses que afecten a estas zonas seguirán o mesmo 
procedemento que a súa aprobación. 
 
Naqueles casos nos que se proceda á suspensión dos obxectivos de calidade 
acústica ou recorrésese a medidas correctoras, a autorización que se conceda 
expresará os aspectos determinados nun estudo acreditativo do seu impacto 
acústico conforme ao anexo IV desta Ordenanza, entre outros o prazo, ámbito 
e niveis sonoros que se prevén acadar. 
3. O persoal municipal encargado en funcións de inspección terá, entre outras, 
as seguintes facultades: 
 
a) Acceder, previa identificación, ás actividades, instalacións ou ámbitos 
xeradores ou receptores sonoros (de ruído ou de vibracións) nos termos 
previstos na lei. 
b) Requirir a información e a documentación administrativa que autorice as 
actividades e instalacións ou calquera emisor obxecto de inspección. 
c) Proceder á medición, avaliación e control necesarios en orde a comprobar o 
cumprimento das disposicións vixentes na materia e das condicións da 
autorización con que conte a actividade. Este persoal poderá ser asistido polos 
técnicos que sexan necesarios. 
 
Artigo 4. Dereitos e deberes dos cidadáns en relación a esta Ordenanza 
 
1. Todos os cidadáns teñen dereito a información pública sobre a 
contaminación acústica no concello, de acordo ao disposto na normativa 
reguladora de protección contra a contaminación acústica e aos dereitos de 
acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia 
de medio ambiente; así como o deber de observar as normas sobre conduta, 
que en relación coa contaminación acústica se determinan na presente 
Ordenanza. 
 
2. Os titulares das instalacións, actividades ou equipos xeradores de ruído e/ou 
vibracións, tanto ao aire libre como en establecementos ou locais, facilitarán 
aos inspectores o acceso ás instalacións ou focos de emisión de ruído e 
disporán o seu funcionamento na forma que lles indiquen os devanditos 
inspectores, podendo presenciar o proceso operativo. 
 



 
 
Así mesmo, os posibles afectados deberán facilitar o acceso ás súas vivendas 
ou locais ao obxecto de poder realizar as inspeccións e medicións que se 
establecen como requisito preceptivo na presente Ordenanza para a solicitude 
de licenza ou autorización previa de calquera clase. O Concello, se fose 
necesario, realizará as citacións oportunas para a práctica de devanditas 
inspeccións e medicións. 

CAPÍTULO II 
 

Calidade acústica 
 

Sección 1ª. Zonificación acústica 
 
Artigo 5. Servidume acústica 
 
1. Aos efectos da aplicación desta Ordenanza, considéranse servidumes 
acústicas as destinadas a conseguir a compatibilidade do funcionamento ou 
desenvolvemento das infraestruturas de competencia municipal, cos usos do 
solo, actividades, instalacións ou edificacións implantadas, ou que poidan 
implantarse, na zona de afección polo ruído orixinado en devanditas 
infraestruturas. 
 
Quedarán gravados por servidumes acústicas os sectores do territorio 
afectados polo funcionamento ou desenvolvemento das mencionadas 
infraestruturas, así como os sectores de territorio situados na contorna de tales 
infraestruturas, existentes ou proxectadas. 
 
As zonas de servidume acústica establécense e inclúense nos instrumentos de 
planeamento urbanístico e nos mapas de ruído correspondentes. 
 
2. As zonas de servidume acústica delimitaranse mediante a aplicación dos 
criterios técnicos indicados na normativa vixente. Estas zonas comprenderán o 
territorio delimitado pola curva de nivel do índice acústico (isófona) 
correspondente ao valor limite da área acústica do tipo a),  “sectores do 
territorio con predominio de solo de uso residencial”, que figura na táboa II.B.1 
desta Ordenanza. 
 
Nos sectores do territorio gravados por servidumes acústicas estableceranse 
limitacións para determinados usos do solo, actividades, instalacións ou 
edificacións, coa finalidade de, polo menos, cumprir os valores límite de 
recepción establecidos para aqueles.  
 
Revisarase a delimitación das servidumes acústicas cando se produzan 
modificacións substanciais nas infraestruturas, que orixinen variacións 
significativas dos niveis sonoros na contorna das mesmas. 
 
 
 
 



 
3. Cando se delimite unha zona de servidume acústica nun área urbanizada, o 
promotor elaborará simultaneamente o correspondente mapa de ruído e plan 
de acción en materia de contaminación acústica, que conterá as medidas  
correctoras que deban aplicarse aos emisores acústicos vinculados ao 
funcionamento da infraestrutura, os responsables da súa adopción, a 
cuantificación económica e un proxecto de financiamento. 
 
O Concello de Fisterra informará cando se delimite unha zona de servidume 
acústica. Igualmente informará da elaboración do correspondente mapa de 
ruído e plan de acción en materia de contaminación acústica. As revisións das 
zonas de servidume por adopción de medidas correctoras que supoñan a 
diminución dos niveis sonoros na contorna da infraestrutura ou por 
modificacións substanciais na infraestrutura terán tamén información pública. 
 
Artigo 6. Zonas de protección acústica especial e de situación acústica especial 
 
1. As áreas acústicas nas que se incumpran os obxectivos de calidade 
acústica, serán declaradas polo Concello como zonas de protección acústica 
especial, coa finalidade de reducir eses niveis ata acadar os obxectivos de 
calidade acústica propios da zona en cuestión. 
 
2. O procedemento que seguirase para a declaración destas zonas será o 
indicado no artigo 3.2 desta Ordenanza. 
 
3. Unha vez declarada a zona de Protección Acústica Especial se elaborará un 
plan zonal específico que recolla as medidas correctoras a aplicar para a 
mellora acústica da zona, ata acadar os obxectivos de calidade acústica que lle 
sexan de aplicación. 
 
O plan zonal específico conterá, ademais das medidas correctoras a aplicar 
aos emisores acústicos e ás vías de propagación, os responsables da súa 
aplicación, cuantificación económica e proxecto de financiamento. 
Entre as medidas correctoras que poderán conter os plans zonais específicos 
están: instalación de barreiras acústicas, illamentos de fachadas, aplicar 
restricións horarias e/ou de emisións para obras na vía pública ou en 
edificacións, para vehículos a motor, para actividades ou outros emisores 
acústicos concretos, actuacións sobre as vías de propagación (como o firme de 
estradas), fomento da información ambiental aos cidadáns ou calquera outra 
medida similar que favoreza unha redución dos niveis de ruído. 
 
Nestas zonas, o Concello non permitirá que aquelas actividades pertencentes a 
tipos cuxa prohibición ou limitación estivera incluída no réxime de Zona de 
Protección Acústica Especial e que levaran máis de 6 meses pechadas, 
reinicien a súa actividade. 
 
 
 
 
 



 
 
4. Dado o caso de que as medidas correctoras aplicadas non foran eficaces 
para o cumprimento dos mencionados obxectivos de calidade acústica, despois 
de 3 anos de aplicación, se declarará a área como zona de situación acústica 
especial. 
 
Neste caso aplicaranse novas medidas correctoras coa finalidade particular do 
cumprimento dos obxectivos de calidade acústica no espazo interior. 
 
5. O plan de acción derivado do mapa de ruído correspondente ás zonas 
indicadas neste artigo e conforme ao artigo 21 desta Ordenanza, incluirá, 
nestes casos, os plans zonais específicos que se determinen. 
 
Artigo 7. Suspensión dos obxectivos de calidade acústica 
 
1. Os obxectivos de calidade poderán ser suspendidos polo Concello conforme 
ao indicado no artigo 7 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, e no artigo 9 da Lei 
37/2003, do 17 de novembro. 
 
2. O procedemento que seguirase neste caso será o indicado no artigo 3.2 
desta Ordenanza. 
 
3. Non se acordará suspensión dos obxectivos de calidade acústica naquelas 
áreas acústicas que requiran de especial protección contra a contaminación 
acústica segundo a lexislación vixente como son as clasificadas como “Tipo 
sanitario, docente e cultural” e os espazos naturais. 
 
4. Sen prexuízo de calquera outras autorizacións, comunicacións ou trámites 
requiridos pola normativa aplicable, a suspensión dos obxectivos de calidade 
acústica deberá ser acordada, en particular, con carácter previo á celebración 
de verbenas, concertos, espectáculos singulares, concentracións populares, 
deportivas, artísticas, de asociacións ou análogas, que se celebren ao aire libre 
ou en recintos que non dispoñan de medidas de illamento aptas para garantir o 
cumprimento de ditos obxectivos de calidade, mesmo se a actividade en 
cuestión é promovida ou auspiciada polo Concello de Fisterra. 
 
A resolución municipal que acorde a suspensión deberá incluír a referencia da 
normativa sobre contaminación acústica aplicable; a delimitación do espazo ou 
recinto onde terá lugar o acto, que terá a consideración de foco sonoro; a 
determinación das persoas responsables da actividade; os límites horarios para 
a súa celebración; os niveis de ruído LAeq e pico máximos permitidos, así 
coma calquera outra limitación, medida de protección necesaria ou 
característica relevante, incluíndo a obrigatoria instalación de aparellos de 
control permanente de ruído (limitadores de son) cando se prevea a utilización 
de equipos de reprodución de son ou audiovisuais. 
 

Sección 2ª. Índices acústicos 
 

Artigo 8. Índices acústicos e aplicación 



 
 
 
 
1. A efectos do desenvolvemento da presente Ordenanza sobre Contaminación 
Acústica establécense os índices acústicos do Anexo I, para a avaliación do 
ruído e das vibracións, na verificación do cumprimento dos obxectivos de 
calidade acústica aplicables ás áreas acústicas e ao espazo interior dos 
edificios, así como para a avaliación dos niveis sonoros producidos e 
transmitidos polas infraestruturas, actividades, instalacións e comportamentos, 
na delimitación das servidumes acústicas e na verificación do cumprimento dos 
valores límite para os emisores acústicos, que se mostran no Anexo II desta 
Ordenanza. 
 
2. A produción de ruído e vibracións na vía pública, nas zonas de pública 
concorrencia ou no interior dos edificios, non poderá superar, tanto de día, 
tarde como de noite, os límites establecidos nesta norma para garantir unha 
correcta convivencia cidadá. 
 
Artigo 9. Métodos de avaliación acústica e persoal autorizado 
 
1. A avaliación acústica lévase a cabo segundo os procedementos de cálculo e 
medición dos índices acústicos tal e como se reflicte no Anexo I, en 
consonancia coa normativa estatal de referencia ou norma que a modifique ou 
substitúa en materia de contaminación acústica. 
 
2. Aparte das tarefas de inspección recollidas no artigo 3.3 da presente 
Ordenanza, aqueloutras tarefas de avaliación acústica necesarias para o 
cumprimento desta Ordenanza poderán ser realizadas, a requirimento do 
Concello, ademais de polos técnicos municipais designados e axentes da 
Policía Local, por persoal de entidades públicas ou por entidades privadas en 
función de asistencia técnica ao Concello, coa capacitación técnica esixida 
polos artigos 10 ou 12 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, segundo 
corresponda. 
 
3. Este Concello a efectos informativos ou de observación poderá dotarse 
dunha rede de ruído, con equipos localizados en varios puntos das diferentes 
áreas acústicas ou zonas singulares coas que zonifique o seu territorio. 
 

Sección 3ª. Obxectivos de Calidade 
 

Artigo 10. Obxectivos de calidade acústica aplicables a áreas acústicas 
 
1. Os obxectivos de calidade acústica para ruído en espazo exterior son os 
establecidos na táboa II.A.1 do anexo II desta Ordenanza para áreas 
urbanizadas existentes, e diminuído en 5 dB para o resto. 
 
2. A efectos de cumprimento dos obxectivos de calidade considerarase que se 
respectan os obxectivos de calidade acústica para ruído cando, para cada un 
dos índices de recepción de ruído, Ld, Le, ou Ln, os valores avaliados  



 
 
 
conforme aos procedementos establecidos no anexo I, cumpren, no período 
dun ano, que: 
 
a) Ningún valor supera os valores fixados na táboa II.A.1 desta Ordenanza. 
b) O 97 % de todos os valores diarios non superan en 3 dB os valores fixados 
na táboa II.A.1 desta Ordenanza. 

 
Artigo 11. Obxectivos de calidade acústica aplicables ao espazo interior 
 
1. Os obxectivos de calidade acústica para ruído e para vibracións en espazo 
interior son os establecidos nas táboas II.A.2 e II.A.3 do anexo II desta 
Ordenanza. 
 
2. A efectos de cumprimento dos obxectivos de calidade considerarase que, 
para: 
 
a) Ruído: se respectan os obxectivos de calidade acústica cando para cada un 
dos índices de recepción de ruído, Ld, Le, ou Ln, avaliados conforme aos 
procedementos establecidos no anexo I, no período dun ano, se: 
 
i) Ningún valor medio anual supera os valores fixados na táboa II.A.2 desta 
Ordenanza.  
ii) O 97 % de todos os valores diarios non superan en 3 dB os valores fixados 
na táboa II.A.2. 
 
b) Vibracións: se respectan os obxectivos de calidade acústica cando para o 
índice de vibracións Law, avaliados conforme aos procedementos establecidos 
no anexo I, no período dun ano, se: 
 
i) En período nocturno ningún valor supera os valores fixados na táboa II.A.3. 
ii) En ningún caso se supera en 5 dB os valores mostrados na táboa II.A.3. 
iii) Para vibracións estacionarias en ningún caso se superan os valores fixados 
na táboa II.A.3. 
iv) Para vibracións transitorias o conxunto de superacións permitidas non debe 
ser maior de 9. A estes efectos cada evento cuxo exceso non supere os 3 dB 
será contabilizado como 1, e se os supera como 3. 

 
3. Os obxectivos de calidade acústica en espazo interior complementaranse 
coas obrigas fixadas para edificacións na lexislación vixente: tanto no artigo 
17.2 do Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, como no artigo 10 do 
Decreto 106/2015, do 9 de xullo, e no artigo 15 desta Ordenanza. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Sección 4ª. Emisores acústicos e valores límite 
 

Artigo 12. Valores límite de recepción para todo tipo de emisor 
 
1. Os valores límite de recepción por transmisión ao medio ambiente exterior 
de emisións de ruído de novas infraestruturas viarias (incluído o tráfico que 
teña lugar nos portos) son os establecidos nas táboas II.B.1 e II.B.2 do anexo II 
desta Ordenanza. 
 
Os valores límite de recepción por transmisión ao medio ambiente exterior de 
emisións de ruído de novas instalacións, establecementos, infraestruturas e 
actividades portuarias, industrial, comercial, de almacenamento, deportiva, 
recreativa, de lecer ou similares, son os establecidos na táboa II.B.3 desta 
Ordenanza. 
 
2. En todo caso os valores mostrados na táboas II.A.2 e II.A.3 terán a 
consideración de valores límite de recepción para interior, sen prexuízo doutros 
casos particulares que se indican neste artigo. 
 
Os valores límite de recepción por transmisión a locais lindeiros de emisións de 
ruído den instalacións, establecementos, actividades industrial, comercial, de 
almacenamento, deportiva, recreativa, de lecer ou similar, son os establecidos 
na táboa II.B.4 desta Ordenanza. 
 
En edificios de uso exclusivo comercial, oficinas ou industrial, os límites 
esixibles de transmisión interior entre locais de diferente titularidade, son os 
establecidos en función do uso do edificio. 
 
3. Considerarase que se cumpren os valores límite de recepción de ruído 
cando, para cada un dos índices de recepción de ruído, avaliados conforme 
aos procedementos establecidos no anexo I, no período dun ano, para: 
 
a) Infraestruturas viarias: 
i) Ningún valor medio anual supera os valores fixados na táboa II.B.1. 
ii) Ningún valor diario supera en 3 dB os valores fixados na táboa II.B.1. 
iii) O 97 % de todos os valores diarios non superan os valores fixados na táboa 
II.B.2. 
 
b) Infraestruturas portuarias e actividades: 
i) Ningún valor medio anual supera os valores fixados nas táboas II.B.3 e II.B.4. 
ii) Ningún valor diario supera en 3 dB os valores fixados nas táboas II.B.3 e 
II.B.4. 
iii) Ningún valor LKeq,Ti supera en 5 dB os valores fixados nas táboas II.B.3 e 
II.B.4. 
 
En todo caso, a efectos de valores límite de recepción, para ruído transmitido a 
espazo interior non lindeiro cumprirase co establecido no artigo 11 desta 
Ordenanza. 



 
 

 
4. A efectos de inspección de actividades en funcionamento considerarase que 
se  respectan os valores límite de recepción de ruído cando se cumpren os 
apartados b.ii) e b.iii) do punto anterior deste artigo. 
 
5. Os valores límite de recepción de vibracións coincidirán en todo caso cos 
obxectivos de calidade, segundo o artigo 11 desta Ordenanza. 
 
6. O disposto neste artigo aplicarase unicamente fóra das zonas de servidume 
acústica e para toda infraestrutura e actividade, tanto nova como en 
funcionamento. 
 
7. Sen prexuízo do indicado neste artigo, en determinados casos particulares 
completarase a protección do medio ambiente fronte á contaminación acústica 
co indicado no resto de artigos desta Ordenanza. 
 
Artigo 13. Emisores acústicos específicos 
 
1. O valor límite de emisión sonora dos vehículos de motor e ciclomotores en 
circulación será o correspondente a sumar 4 dB ao nivel de emisión indicado 
na homologación do mesmo, avaliado co vehículo parado segundo o 
procedemento e conforme á regulamentación. En caso de non aparecer entre 
as características do vehículo o nivel de emisión sonora, o valor límite será 91 
dB para ciclomotores, e para o resto de vehículos será o valor de emisión 
obtido seguindo o procedemento establecido na lexislación vixente 
incrementado en 4 dB, cando a inspección técnica ditamine o correcto estado 
do vehículo. 
 
Os vehículos de motor destinados a servizos de urxencias disporán dun 
mecanismo de regulación da intensidade sonora dos dispositivos acústicos que 
a reduza a uns niveis máximos de 90 dB medidos a tres metros de distancia e 
na dirección de máxima emisión. 
 
O Concello valorará especialmente nas cláusulas administrativas os vehículos 
de transporte público que posúan uns valores de emisión sonora baixos. 
 
Os vehículos de motor non permanecerán en ningún caso parados co motor 
acendido sen condutor no seu posto ou un tempo superior a dous minutos. 
 
2. As embarcacións de recreo seguirán as indicacións da normativa específica 
vixente de requisitos de seguridade e de emisións. 
 
3. A maquinaria utilizada en actividades ao aire libre en xeral, e nas obras 
públicas e na construción en particular, debe axustarse ás prescricións 
establecidas na lexislación vixente propia referente a emisións sonoras. En 
todo caso o Concello fomentará a utilización de maquinaria, equipos e 
pavimento de baixa emisión acústica nas contratacións. 
 



 
 
Nos traballos realizados tanto na vía pública coma na edificación non se 
autorizará o emprego de maquinaria que teña un nivel de emisión superior a 90 
dB sen autorización municipal. Eses traballos realizaranse unicamente en 
período diúrno e/ou de tarde, exceptuando as obras urxentes por necesidade 
inmediata ou perigo, para o que é preceptivo que na autorización municipal se 
valore o impacto acústico. O persoal dedicado a esas tarefas estará obrigado a 
levar equipos de protección acústica. 
 
4. As actividades de carga e descarga de mercadorías, caixas, contedores, 
materiais de construción e obxectos similares na vía pública realizaranse 
preferentemente en período diúrno e/ou de tarde. Se a actividade se realiza en 
horario nocturno ou se superan os límites establecidos nesta Ordenanza é 
necesaria autorización municipal expresa, previa xustificación. 
 
5. O Concello promoverá que os servizos de limpeza e/ou recollida de lixo 
actúen preferentemente durante os períodos diúrno e vespertino. En todo caso, 
e especialmente en horario nocturno se adoptarán as medidas necesarias para 
a redución do impacto sonoro, sempre dentro dos valores legais, e que se 
aportarán nos pregos das cláusulas administrativas correspondentes, tanto 
para os vehículos coma a actividade. O Concello valorará especialmente nas 
cláusulas administrativas as actividades de limpeza e de recollida de lixo cuxos 
vehículos e maquinaria posúan uns valores de emisión sonora baixos. 
 
Artigo 14. Comportamentos cidadáns 
 
Con independencia de cuestións de orde pública: 
 
1. A produción de ruído e vibracións que supoña unha superación dos límites 
que esixe a presente Ordenanza non terán a consideración de comportamentos 
veciñais tolerables. 
As actitudes de: berros, golpes, portazos, festas, bailes, cantos, traballos, 
reparacións, movemento de mobiliario, ruído de animais, utilización de bucinas 
ou de instrumentos musicais, e outras de similar natureza, superando os 
valores límite que establece a lexislación, son incompatibles co respecto desta 
Ordenanza. Considéranse especialmente gravosos os citados comportamentos 
cando teñan lugar en período nocturno. 
 
Para a aplicación deste punto do presente artigo os valores límite de recepción 
a considerar serán iguales aos indicados no artigo 12 desta Ordenanza. 
 
2. Prohíbese, con carácter xeral, o emprego en espazos públicos de todo 
dispositivo sonoro con fins de alarma, propaganda, reclamo, aviso, distracción 
e análogos, cuxas condicións de funcionamento produzan molestias. Esta 
prohibición non rexerá nos casos de urxencia ou de tradicional consenso e 
poderá ser dispensada por razóns de interese xeral ou de especial significación 
cidadá. Dita dispensa deberá ser explicitada na autorización municipal. 
 
 



 
 
 
En todo caso os titulares destes dispositivos porán en coñecemento do 
Concello a existencia dos mesmos para a súa interrupción en caso necesario 
(as alarmas estarán conectadas a unha central), o que non lles eximirá da 
correspondente sanción. 
 
A actividade dos mesmos soamente se acepta para os casos establecidos 
como avisos, tentativas de roubo ou similares, ou outros casos xustificados 
como se indica no paragrafo anterior, nos instantes posteriores á instalación e 
comprobacións periódicas do funcionamento dos mesmos (cun máximo dunha 
vez cada tres meses e en período diúrno), e todo elo durante un tempo total de 
funcionamento (incluídas as paradas) non superior a 10 minutos, tras o cal o 
sistema de aviso será luminoso. Os valores que se acaden non superarán os 
85 dB medidos a 3 metros de distancia en dirección de máxima emisión. O 
tempo de emisión continuado será dun máximo de 30 segundos e similar ao 
das paradas. 
 

Sección 5ª. Edificacións, industria e actividades públicas 
 

Artigo 15. Edificacións 
 
1. Para os efectos de aplicación desta Ordenanza, considéranse edificacións 
as construcións dentro do ámbito de aplicación que establece o documento 
básico “DB-HR Protección fronte ao ruído” do Código Técnico da Edificación, 
aprobado mediante Real Decreto 1371/2007, do 19 de outubro. A todos os 
efectos aplicará este Real Decreto a novas edificacións, que son aquelas con 
licenza municipal solicitada posteriormente ao 24 de abril de 2009. Igualmente 
aplicará sobre as modificacións ou reformas para as edificacións con dita 
solicitude anterior a esa data. No resto de casos poderán optar por satisfacer 
as condicións acústicas establecidas na NBE CA-88 publicadas na Orde do 29 
de setembro de 1988. 
 
2. Unha edificación é conforme ás esixencias acústicas derivadas da aplicación 
dos obxectivos de calidade acústica ao espazo interior das edificacións e os 
valores límite de actividades cando ao aplicar o sistema de verificación acústica 
cúmpranse as esixencias acústicas básicas e métodos impostos polo Código 
Técnico da Edificación “DB-HR Protección fronte ao ruído”, aprobado mediante 
o Real Decreto 1371/2007, do 19 de outubro, norma que o modifique ou 
substitúa, ou polo NBE CA-88, segundo corresponda. 
 
3. En cumprimento co establecido pola lexislación vixente coa correspondente 
certificación de fin de obra achegarase certificación das condicións acústicas, 
realizada mediante ensaios “in situ”, acreditativa do cumprimento das 
prescricións establecidas neste artigo segundo os artigos 10 e 12 do Decreto 
106/2015, do 9 de xullo, para a concesión de licenza de primeira ocupación. 4. 
As instalacións de aire acondicionado, ventilación, climatización, ascensores e 
calquera outro elemento construtivo, así como o funcionamento de aparellos 
electrodomésticos de calquera clase, instrumentos musicais e similares, en  



 
 
edificacións ou actividades, cumprirán cos valores límite indicados no artigo 12 
desta Ordenanza, para todo tipo de emisor, e co Real Decreto 1371/2007, do 
19 de outubro, polo que se aproba o documento básico "DB-HR Protección 
fronte ao ruído" do Código Técnico da Edificación CTE. 
 
Artigo 16. Industrias 
 
A produción e transmisión de ruído e vibracións orixinados nas actividades 
industriais axustaranse ao establecido nesta Ordenanza. Quedando ademais 
sometidas aos condicionantes que regule a normativa estatal básica e 
autonómica, de protección ambiental, para aquelas que estean obrigadas por 
un procedemento de avaliación de impacto ambiental. Dito procedemento 
incluirá un estudo acreditativo do seu impacto acústico conforme ao anexo IV 
desta Ordenanza e esixirá o cumprimento das medidas correctoras que se 
diten. 
 
Artigo 17. Actividades, recintos e establecementos de ocio, públicos ou de 
similar concorrencia e funcionalidade 
 
1. As actividades deberán encadrarse e definirse necesariamente nalgún dos 
grupos que clasifica esta Ordenanza no seu anexo III co seu correspondente 
illamento acústico, con independencia do que lle faculte a súa epígrafe fiscal. 
 
2. A produción e transmisión de ruído e vibracións orixinados nas actividades 
axustaranse ao establecido nesta Ordenanza e no artigo 11 do Decreto 
106/2015, do 9 de xullo. Os titulares desas actividades deberán adoptar as 
medidas de insonorización das fontes sonoras e de illamento acústico dos 
locais para cumprir cos valores límite de recepción e transmisión de ruído e 
vibracións marcados nesta Ordenanza. Quedando ademais sometidas aos 
condicionantes que regule a normativa estatal básica e autonómica, de 
incidencia e protección ambiental, para aquelas que estean obrigadas por un 
procedemento de avaliación de impacto ambiental ou de avaliación de 
incidencia ambiental. Dito procedemento incluirá un estudo acreditativo do seu 
impacto acústico conforme ao anexo IV desta Ordenanza e esixirá o 
cumprimento das medidas correctoras que se diten. 
 
3. Para establecementos abertos ao público con terraza, os titulares coidarán 
do mantemento da orde nas terrazas, debendo solicitar a actuación do 
Concello en caso de alteración ou molestia para a veciñanza. En ningún caso 
producirán e transmitirán ruído que supere, en espazos abertos ou interiores, 
os valores de recepción que figuran no anexo II desta Ordenanza. 
 

CAPÍTULO III 
Prevención e corrección da contaminación acústica 
Sección 1ª. Prevención da Contaminación Acústica 

 
Artigo 18. Illamento Acústico 
 



 
 
 
1. Cando o local público ou industria no que se desenvolvan actividades 
produza uns niveis de ruído superiores aos permitidos, considerarase 
responsable das molestias ao titular, séndolle de aplicación o réxime 
sancionador previsto nesta Ordenanza. 
 
2. Para garantir a adecuada e eficaz defensa da saúde das persoas e do medio 
ambiente, ante actividades de probado e manifesto carácter molesto, e sen 
prexuízo doutras certificacións ou comprobacións que se podan esixir aos 
titulares, ou ser realizadas pola Administración, o Concello esixiralle aos 
titulares das actividades un informe de ensaio ou certificado de illamento 
acústico, composto de: 
 
– Illamento entre a actividade e as vivendas lindeiras co local (DnT 100–5000 
Hz e DnT 125 Hz) e niveis de recepción interna nas vivendas lindeiras 
derivadas do funcionamento no local emisor e o tempo de reverberación. 
– Illamento acústico de fachada (D2m,nT 100–5000 Hz) 
– Nivel de ruído de impactos (L’nT 100–5000 Hz) 
 
A certificación realizarase por empresas ou entidades segundo os criterios 
esixidos na normativa autonómica. As medicións efectuaranse de acordo coas 
especificacións establecidas na normativa sobre edificacións vixente e os 
anexos I e III da presente Ordenanza. 
 
3. Unha vez iniciada a actividade ou postas en funcionamento as instalacións, 
poderán realizarse inspeccións para comprobar que as actividades ou 
instalacións cumpren a normativa. 
 
4. Os comportamentos cidadáns referidos no artigo 14 desta Ordenanza, 
respectando o alí disposto para cumprimento de valores límite, sen prexuízo 
das sancións correspondentes, poden supoñer, en caso reiterado, a obriga dun 
acondicionamento de illamento acústico como o indicado nesta Ordenanza 
para actividades. 
 
Artigo 19. Acondicionamento de actividades, establecementos e locais 
 
1. Co fin de evitar a transmisión sonora directamente ao exterior, nos 
establecementos nos que se instale algún equipo musical de emisión igual ou 
superior a 80 dB, será obrigatoria a instalación dunha dobre porta. As portas 
que conforman o vestíbulo deberán permanecer constantemente pechadas, 
agás unha durante a entrada e saída de persoas. As ventás do local tamén 
deben permanecer pechadas. 
 
2. Aquelas actividades que dispoñan de equipos de reprodución de son ou 
audiovisuais, estarán obrigadas a instalar aparellos de control permanente de 
ruído (limitadores de son), deseñados para garantir o cumprimento dos límites 
máximos permitidos de emisión e recepción sonora en función da actividade e  
 



 
 
 
 
do seu illamento acústico. As características destes equipos seguirán o 
indicado no Anexo I.B.7 desta Ordenanza. 
 
3. Os establecementos públicos englobados nos grupos 2, 3, 5 e 6 do Anexo III 
desta Ordenanza, independentemente doutras limitacións establecidas nesta 
disposición, están obrigados a colocar un aviso visible en dimensión e 
iluminación que indique o seguinte: a normativa sobre contaminación acústica 
pola que se rexen (esta Ordenanza), nome legal da actividade, titular da 
actividade, dirección, data de concesión da licenza ou da comunicación previa 
(declaración responsable), grupo de actividade no que se engloban segundo o 
indicado no Anexo III, horario de actividade, aforo máximo do local, os niveis de 
ruído LAeq e pico medidos no centro do local en condicións de funcionamento 
sen persoas dentro, así coma calquera outra limitación, medida de protección 
necesaria ou característica relevante, e o seguinte lema: “A exposición 
prolongada aos niveis sonoros do interior produce lesións permanentes no 
oído”. O aviso será permanente dende o inicio da actividade, no formato que 
proporcione o Concello. 
 

Sección 2ª. Protección e corrección da calidade acústica 
 

Artigo 20. Actuacións e información sobre protección da calidade acústica 
 
1. O Concello porá a disposición dos cidadáns toda a información relativa a 
contaminación acústica. Para elo servirase daqueles medios de divulgación 
oportunos: taboleiro de Editos do concello, Boletín Oficial da Provincia e páxina 
electrónica do concello. 
 
2. Terá carácter de información pública: 
– A zonificación acústica do concello, incluídas as zonas acústicas singulares 
(reservas de sons de orixe natural, zonas tranquilas en campo aberto e/ou en 
aglomeracións, zonas de protección e/ou situación acústica especial). 
– Os mapas de ruído e os plans de acción, incluídas as medidas correctoras 
derivadas da súa aplicación. 
– Aqueles supostos que, por razóns excepcionais de interese público, o 
concello concedera a suspensión dos obxectivos de calidade ou licenza de 
construción de edificacións que, cumprindo os obxectivos de calidade acústica 
en espazo interior, non se cumpran na área, incluída a previa motivación e as 
medidas correctivas correspondentes. 
 
3. Igualmente indicarase no taboleiro de Editos e na páxina electrónica do 
concello: 
– Os traballos en vía pública (destacando especialmente aqueles que sexan 
realizados en horario nocturno). 
– A autorización municipal, así como a preceptiva xustificación técnica sobre as 
actividades e horarios daquelas actividades de carga e descarga aceptadas 
fóra dos supostos recomendados no artigo 13 desta Ordenanza. 



 
 
– As rutas e horarios dos servizos de limpeza e de recollida de lixo. 
 
4. En conformidade co artigo 4.2 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, o 
Concello porá a disposición da consellería competente en materia de medio 
ambiente a información alí sinalada nos prazos que se estipulan. 
 
Artigo 21. Medidas de protección: mapas de ruído, plans de acción e outras 
actuacións 
 
1. Corresponde ao Concello a elaboración e aprobación dos mapas de ruído do 
termo municipal, tanto os estratéxicos como os das áreas acústicas nas que se 
comprobe o incumprimento dos obxectivos de calidade acústica, se procede, 
así como os plans de acción derivados. Ditos mapas e plans serán aprobados, 
previo trámite de información pública por un período mínimo dun mes. 
 
O Concello os revisará, e no seu caso modificará, polo menos cada cinco anos 
a partir da data da súa aprobación. 
 
Os índices acústicos e os requisitos mínimos específicos para a elaboración 
dos mesmos son os establecidos pola normativa vixente. 
 
2. O Concello procederá a limitar o tráfico rodado tanto en determinadas zonas 
ou por vehículos, se se comproba que os valores de ruído acadados pola 
densidade de tráfico ou emisións acústicas dos vehículos superan os marcados 
nesta normativa. 
 

Sección 3ª. Potestade inspectora e sancionadora 
 

Artigo 22. Inspección 
 
1. Os funcionarios que realicen labores de inspección en materia de 
contaminación acústica  terán o carácter de axentes da autoridade, aos efectos 
previstos no artigo 77.5 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento 
Administrativo Común das Administración Públicas e poderán acceder a 
calquera lugar, instalación ou dependencia, de titularidade pública ou privada. 
No suposto de entradas domiciliarias requirirase o previo consentimento do 
titular ou resolución xudicial. 
 
2. Os titulares dos emisores acústicos regulados por esta lei están obrigados a 
prestar ás autoridades competentes toda a colaboración que sexa necesaria, a 
fin de permitirlles realizar os exames, controis, medicións e labores de recollida 
de información que sexan pertinentes para o desempeño da súas funcións. 
 
3. As inspeccións poderán levarse a cabo de oficio ou a instancia de parte; 
faranse preferentemente no instante da denuncia, dentro das posibilidades dos 
avaliadores, e en todo caso o Concello atenderá as denuncias presentadas por 
posible afección debida a contaminación acústica nun prazo non superior a un 
mes. 



 
 
 
 
As actas de inspección, denuncias e informes técnicos correspondentes, serán 
firmadas polo funcionario, gozarán de presunción de veracidade e valor 
probatorio dos feitos, sen prexuízo doutras probas que os interesados puideran 
aportar. Unha vez formalizadas as actas entregarase copia aos afectados. Nas 
actas os inspectores recollerán toda a información que consideren relevante 
para a tramitación das mesmas, entre elas: feitos, horario, actividades, 
identificación de persoal e niveis sonoros. 
 
Artigo 23. Infraccións e sancións 
 
1. As posibles infraccións administrativas relacionadas coa contaminación 
acústica se clasifican en leves, graves e moi graves. Sendo: 
 

a) Infraccións leves: 
 

– Superar ata 3 dB os límites sonoros establecidos para ruído ou vibracións. 
– Non comunicar ao Concello a documentación requirida nos prazos indicados. 
– Utilizar alarmas ou sirenas sen que se dean circunstancias de urxencia ou 
perigo, ou sen estar autorizado para a súa posesión. 
– Calquera outra por incumprimento dalgunha obriga recollida nesta normativa 
cando non estea tipificada como grave ou moi grave. 
 

b) Infraccións graves: 
 

– Superar entre 3 e 6 dB os límites sonoros establecidos para ruído ou 
vibracións. 
– O incumprimento das condicións establecidas en calquera figura de 
intervención  administrativa, especialmente nesta Ordenanza, no exercicio das 
actividades. 
– O incumprimento dos requisitos de illamento acústico de protección de 
edificacións e actividades fronte ao ruído. 
– A ocultación, falseamento ou alteración de datos, informes ou certificacións 
aportados aos expedientes administrativos encamiñados á obtención de 
autorizacións ou licenzas relacionadas co exercicio das actividades reguladas 
nesta Ordenanza. 
– A non comparecencia, sen causa xustificada e debidamente acreditada, ás 
citacións dos servizos municipais ante medicións acústicas, ou o impedimento, 
retraso, obstrución ou negativa a colaboración na actividade inspectora ou de 
control da Administración. 
– A non adopción de medidas correctoras requiridas ou propostas polo 
Concello ante un caso de superación dos valores límite ou obxectivos de 
calidade. 
– Realizar actividades musicais, de maquinaria ou de carga e descarga na vía 
pública, superando os límites establecidos fóra do horario establecido. 
– A reiteración na comisión dunha mesma infracción leve ou a comisión de 
dúas infraccións leves distintas no período dun ano. 



 
 
 
– A produción de contaminación acústica por enriba dos valores límite 
establecidos nas zonas de protección acústica especial ou nas zonas de 
situación acústica especial. 
 

c) Infraccións moi graves: 
 

– Superar en máis de 6 dB os límites sonoros establecidos para ruído ou 
vibracións. 
– A superación dos valores límite aplicables, cando supuxeran un dano ou 
deterioro para o medio ambiente, ou puxeran en perigo a seguridade ou saúde 
das persoas. 
– O non cumprimento das obrigas derivadas da adopción de medidas 
provisionais fronte a infraccións que xeren un procedemento sancionador, 
como son o precintado de equipos, aparatos ou vehículos, clausura de 
instalacións, suspensión de licenzas ou outras figuras administrativas, ou 
adopción de medidas de corrección. 
– A reiteración na comisión dunha mesma infracción grave nun período dun 
ano, ou a comisión de tres infraccións leves ou de dous graves distintas nese 
período. 
 
2. As sancións derivadas da comisión das infraccións anteriormente expostas, 
atendendo ás circunstancias particulares de cada caso, serán: 
 
a) No caso de infraccións leves: multas desde 100 ata 600 euros. 
b) No caso de infraccións graves: multas desde 601 ata 12000 euros; 
suspensión das licenzas ou autorizacións preceptivas por un período de tempo 
comprendido entre un mes e un ano; clausura temporal total ou parcial das 
instalacións por un período non superior a dous anos. 
c) No caso de infraccións moi graves: multas desde 12001 ata 300000 euros; 
suspensión das licenzas ou autorizacións preceptivas por un período de tempo 
comprendido entre un e cinco anos; clausura definitiva, total ou parcial, das 
instalacións; clausura temporal, total ou parcial, das instalacións por un período 
non inferior a dous anos nin superior a cinco; a publicación, a través dos 
medios que se consideren oportunos, das sancións impostas, unha vez que 
estas adquiran firmeza en vía administrativa ou, no seu caso, xurisdicional, así 
como os nomes, apelidos, denominación ou razón social das persoas físicas ou 
xurídicas responsables, e a índole e natureza das infraccións; o precintado 
temporal ou definitivo de equipos, aparatos ou vehículos; a prohibición temporal 
ou definitiva do exercicio de actividades. 
 
3. Sen prexuízo da obriga de cumprimento das ordes e instrucións impartidas 
polos axentes da autoridade para o cesamento inmediato da conduta ruidosa 
en salvagarda da orde, saúde ou seguridade públicos, o acordo de inicio do 
procedemento sancionador poderá adoptar, entre outras medidas provisionais: 
 
a) Precintado de aparellos, equipos ou vehículos. 
b) Clausura temporal, parcial ou total, das instalacións ou do establecemento. 



 
 
 
c) Suspensión temporal da autorización ambiental integrada, a autorización ou 
aprobación do proxecto sometido a avaliación de impacto ambiental, a licenza 
de actividades clasificadas ou outras figuras de intervención administrativa nas 
que se estableceron condicións relativas á contaminación acústica. 
d) Medidas de corrección, seguridade ou control que impidan a continuidade na 
produción do risco ou do dano. 
 
Artigo 24. Procedemento sancionador e proporcionalidade 
 
1. O concello de Fisterra exercerá a potestade sancionadora no ámbito da 
presente Ordenanza, sendo o alcalde o competente para iniciar e resolver os 
expedientes sancionadores derivados da infracción do disposto nela. Ante 
calquera denuncia por infracción do disposto na Ordenanza incoarase o 
correspondente procedemento administrativo de comprobación se fora o caso, 
nun prazo non superior a 48 horas. O prazo máximo para resolver e notificar a 
resolución do procedemento sancionador será de tres meses. 
 
2. As sancións impoñeranse atendendo ás circunstancias do responsable, á 
importancia do dano ou deterioro causado ou molestia ás persoas, aos bens ou 
ao medio ambiente, á intencionalidade ou neglixencia e á reincidencia ou 
participación. 
 
Disposición adicional primeira. Reserva da competencia doutros organismos 
 
O réxime que establece a presente Ordenanza enténdese sen prexuízo das 
intervencións que correspondan a outros organismos da Administración na 
esfera das súas respectivas competencias. 
 
Disposición adicional segunda. Réxime fiscal 
 
De conformidade co previsto no apartado 4 do artigo 20 da Lei 39/1988, do 28 
de decembro, Reguladora das Facendas Locais, as entidades locais poderán 
establecer taxas pola prestación de servizos de inspección que realicen para 
verificar o cumprimento do disposto nesta Ordenanza. 
 
Disposición adicional terceira. Actividades novas 
 
Considéranse actividades novas a aquelas que iniciaron a tramitación das 
actuacións de intervención administrativa contempladas no artigo 18 da Lei 
37/2003, do 17 de novembro, do Ruído, con data posterior a 23 de outubro de 
2007; e infraestruturas locais novas a aqueloutras que teñan data de 
tramitación da declaración de impacto ambiental ou de aprobación do proxecto 
de execución, posterior á entrada en vigor do Decreto 106/2015, do 9 de xullo. 
 
Igualmente terán consideración de novas infraestruturas aquelas que ante un 
novo trazado requiran a declaración de impacto ambiental ou impliquen a 
duplicación da súa capacidade ou intensidade media diaria de vehículos. 



 
 
 
Disposición adicional cuarta. Obxectivos de calidade acústica 
 
As infraestruturas locais existentes terán como obxectivo de calidade acústica 
acadar os valores indicados nos artigos 10.1 e 11.1 desta Ordenanza. E as 
infraestruturas ou actividades novas deberán cumprir cos valores límite de 
recepción segundo o artigo 12.1 desta Ordenanza. 
 
Disposición transitoria única. Actividades e instalacións con licenza de 
actividade 
 
As actividades e instalacións con licenza de actividade outorgada con 
anterioridade á entrada en vigor do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre 
contaminación acústica de Galicia, que á entrada en vigor desta Ordenanza 
incumpran os niveis de ruído e vibracións permitidos na mesma, disporán dun 
prazo máximo dun ano para adaptarse a esta normativa, co fin de garantir os 
niveis autorizados. 
 
Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa 
 
Quedan derrogadas todas cantas disposicións do mesmo ou inferior rango 
regulen materias contidas nesta Ordenanza, en canto se opoñan ou 
contradigan o seu contido. 
 
Disposición derradeira única. Entrada en vigor 
 
Conforme ao establecido nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local, esta Ordenanza entrará en vigor aos 15 
días hábiles da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, unha vez 
aprobada polo pleno da corporación. 
 
ANEXO I: ÍNDICES ACÚSTICOS E MÉTODOS DE AVALIACIÓN 
 
A. ÍNDICES ACÚSTICOS 
 
O ruído e as vibracións son sensacións molestas relacionadas con 
interferencias ou alteracións no son, que se miden cuns índices cuantificados 
en unidades de decibelios (dB), cunha ponderación dada do son e nun rango 
determinado de frecuencias audibles. 
Nesta Ordenanza a referida ponderación será sempre segundo o filtro de 
frecuencias tipo base A, salvo no caso de niveis pico que será C ou nos casos 
que se indique o contrario. 
 
 
 
1. Os índices acústicos que aplican na presente Ordenanza son: 

 
a) Para ruído: 



 
LAeq,T para avaliar niveis sonoros nun intervalo temporal T. 
O índice de ruído continuo equivalente LAeq,T,  é o nivel de presión 
sonora continuo equivalente, en decibelios, determinado sobre un 
intervalo temporal de T segundos. 

 
LAmax para avaliar niveis sonoros máximos durante o período temporal. 
 
O índice de ruído máximo LAmax, é o máis alto nivel de presión sonora, 
en decibelios,(con constante de integración “f” de 0.125s), LAFmax, 
rexistrado no período temporal de avaliación. 
 
LKeq,T para avaliar niveis sonoros nun intervalo temporal T, con 
correccións de nivel por compoñentes tonais emerxentes, por 
compoñentes de baixa frecuencia ou por ruído de carácter impulsivo. 
 
O índice de ruído continuo equivalente corrixido LKeq,T, é o nivel de 
presión sonora continuo equivalente, LAeq,T, corrixido pola presenza de 
compoñentes tonais emerxentes, compoñentes de baixa frecuencia e 
ruído de carácter impulsivo, de conformidade coa seguinte expresión: 
 

(1) 
 

Onde: Kt, Kf, Ki son os parámetros de corrección para avaliar a molestia 
ou os efectos nocivos pola presenza de compoñentes tonais 
emerxentes, compoñentes de baixa frecuencia e presenza de ruído de 
carácter impulsivo respectivamente, calculados por aplicación da 
metodoloxía descrita no anexo I.B.4. 
 
LK,x para avaliar a molestia e os niveis sonoros, con correccións de nivel 

por 
compoñentes tonais emerxentes, por compoñentes de baixa frecuencia 
ou por ruído de carácter impulsivo, nun período temporal “x”. 
 

O índice de ruído continuo equivalente corrixido mediado a longo prazo LK,x, é 
o nivel sonoro determinado ao longo de todos os períodos temporais de 
avaliación “x” dun ano,dado pola expresión que segue: 

 

      (2) 
Onde: n é o número de mostras do período temporal de avaliación “x” e 
(LKeq, x)i é o nivel sonoro corrixido, determinado no período temporal de 
avaliación “x” da i-ésima mostra. 

 
b) Para vibracións: 



 
Law, para avaliar a molestia e os niveis de vibración máximos, durante o 
período temporal considerado, no espazo interior de edificios, 
determínase aplicando a fórmula seguinte: 

(3) 
Sendo: aw o máximo do valor eficaz (RMS) do sinal de aceleración, con 
ponderación en frecuencia wm, no tempo t, en m/s2 e a0 a aceleración 
de referencia (a0 = 10-6 m/s2).çO valor eficaz aw(t) obtense mediante 
medio exponencial con constante de integración “s” de 1 s. 

 
2. Períodos temporais de avaliación. 
 
a) Establécense tres períodos temporais de avaliación diarios: período día, de 
7:00 a 19:00 h; período tarde, de 19:00 a 23:00 h; período noite, de 23:00 a 
7:00 h. Cuns índices para avaliar os niveis sonoros neses períodos LAeq,d, 
LAeq,e, LAeq,n (tamén denominados Ld, Le, Ln) respectivamente. E do mesmo 
xeito para os índices equivalentes corrixidos LKeq,T: LKd, LKe, LKn. 

 
Existe un índice Lden para avaliar a molestia global durante todos os períodos 
día, tarde e noite. 
 

(4) 
b) A efectos de calcular as medias a longo prazo, un ano corresponde ao ano 
natural no referente a emisión de son, e a un ano medio polo que se refire ás 
circunstancias meteorolóxicas. 

 
B. MÉTODOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DOS NIVEIS 
ACÚSTICOS 
 
Para a avaliación dos niveis acústicos segundo o mencionado nos artigos 8 e 9 
desta Ordenanza, poderanse seguir dous métodos: de cálculo ou de medición.  
 
 
 
 
A efectos de inspección de actividades ou comportamentos, a valoración dos 
índices acústicos se determinará unicamente mediante medicións. 
 
1. Avaliación do ruído no ambiente exterior 
 
Na avaliación dos niveis sonoros no ambiente exterior mediante índices de 
ruído, o son que se ten en conta é o son incidente (evitando ou corrixindo o son 
reflectido se houbese). A altura do punto de avaliación non será inferior a 1,5 m 
sobre o nivel do solo. 



 
 
 
2. Avaliación do ruído no ambiente interior 
 
No interior de edificios o punto de avaliación situarase a unha altura de 1,5 m 
sobre o nivel do solo, a polo menos 1 m das paredes ou outras superficies ou 
obxectos, e aproximadamente a 1,5 m das fiestras; en como mínimo tres 
posicións. Cando estas posicións non sexan posibles, as medicións 
realizaranse no centro do recinto a unha altura mínima de 1,2 m. As medicións 
realizaranse con portas e fiestras pechadas. 
 
3. Métodos de Cálculo 
 
Os métodos de cálculo recomendados para a avaliación dos índices de ruído 
son os indicados na Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello, de 25 de xuño de 2002, así como no Real Decreto 1513/2005, de 16 
de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 novembro, do 
Ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental, ou aqueles que 
os substitúan. 
 
Tamén se terá en conta a Recomendación da Comisión, de 6 de agosto de 
2003, relativa a orientacións sobre os métodos de cálculo provisionais 
revisados para o ruído industrial, o procedente de aeronaves, o do tráfico 
rodado e ferroviario, e os datos de emisións correspondentes, (2003/613/CE). 
 
Para a determinación dos niveis sonoros estes cálculos serán 
convenientemente corrixidos por outros factores que podan influír nos niveis 
acústicos. 
 
4. Métodos e procedementos de medición de ruído. 
 
Para a medición de ruído terase en conta o indicado no artigo 12 do Decreto 
106/2015, do 9 de xullo. Os instrumentos de medida de son e vibracións e 
calibradores acústicos utilizados para a avaliación do ruído e vibracións 
cumprirán as disposicións de control metrolóxico establecidas na Orde 
ITC/2845/2007, do 25 de setembro, e serán tipo/clase 1, con filtros de banda de 
1/3 de oitava para análise espectral. E contarán coa verificación periódica anual 
emitida por un laboratorio acreditado para tales efectos. 
 
Os procedementos de medición in situ utilizados para a avaliación dos índices 
de ruído adecuaranse ao exposto neste apartado: 
 
As medicións pódense realizar en continuo durante o período temporal de 
avaliación completo ou aplicando métodos de mostraxe do nivel de presión 
sonora en intervalos temporais de medida Ti, un número de medidas n, 
seleccionados dentro do período temporal de avaliación, día, tarde e noite, e un 
número de puntos característicos da zona atendendo ás dimensións da área 
acústica e á variación espacial dos niveis sonoros, de forma que o resultado da 
medida sexa representativo da valoración do índice que se está avaliando. 



 
 
 
Os valores medidos daranse cunha cifra decimal e o valor do nivel sonoro final, 
tras a realización dos procedementos que se describen a continuación, 
redondearase á parte enteira como valor resultante a efectos de cumprimento 
con esta Ordenanza. 
 
4.1. Avaliación dos obxectivos de calidade acústica: 
 
a) De forma preliminar valorarase a fonte sonora que teña maior contribución 
ambiental na área acústica, realizando unha avaliación preliminar dos episodios 
máis significativos, mediante medicións en continuo durante polo menos 24 
horas. 
 
b) O micrófono situarase a unha altura superior a 1.5 m sobre o nivel do solo, 
pero os resultados deberán corrixirse en todo caso, de conformidade cunha 
altura de 4 metros sobre o nivel do solo, e separado polo menos 1.2 metros de 
calquera fachada ou obstáculo que poida introducir distorsións por reflexións na 
medida. Nestes casos xustificaranse tecnicamente os criterios de corrección 
aplicados. 
 
4.2. Avaliación dos niveis sonoros producidos polos emisores acústicos: 
 
Sen prexuízo do que dispoña a normativa vixente para infraestruturas que non 
sexan de responsabilidade local, este Concello indica que dentro das súas 
competencias aplicarase o seguinte: 
 
a) Infraestruturas viarias:  
 
Deberanse realizar polo menos 3 series de medicións do LAeq,Ti, con tres 
medicións en cada serie, dunha duración mínima de 5 minutos (Ti = 300 
segundos), con intervalos temporais mínimos de 5 minutos, entre cada unha 
das series. 
 
A avaliación do nivel sonoro no período temporal de avaliación determinarase a 
partir dos valores dos índices LAeq,Ti de cada unha das medidas realizadas, 
aplicando a seguinte expresión: 
 

 (5) 
 
Onde: T, é o tempo correspondente ao período temporal de avaliación 
considerado; Ti o intervalo de tempo da medida i, tal que a suma dos Ti 
corresponde con T; n o número de medicións do conxunto das series de 
medicións realizadas no período de tempo de referencia T. 
 



 
 
b) Resto de actividades e focos emisores: 
 
A medición, tanto para o ruído emitido ao exterior como transmitido cara ao 
interior polos emisores acústicos, levarase a cabo no lugar no que o seu valor 
sexa máis alto. 
 
Cando, polas características do emisor acústico, se comproben variacións 
significativas dos seus niveis de emisión sonora durante o período temporal de 
avaliación, dividirase este, en intervalos de tempo, Ti, ou fases de ruído (i), nos 
cales o nivel de presión sonora no punto de avaliación percíbase de xeito 
uniforme. 
 
En cada fase de ruído realizaranse polo menos tres medicións do LKeq,Ti, 
dunha duración mínima de 5 segundos, e recomendada dun minuto, con 
intervalos de tempo mínimos de 3 minutos entre cada unha das medidas. As 
medidas consideraranse válidas cando a diferenza entre os valores extremos 
obtidos sexa menor ou igual a 6 dB; e se a diferenza fose maior deberase 
proceder á obtención dunha nova serie de tres medicións, que de reproducirse 
constantemente tomarase ese valor como resultado, se se determina a súa 
orixe. 
 
En todo caso tomarase como resultado da medición o valor máis alto dos 
obtidos. 
 
4.3. Corrección dos niveis sonoros producidos por emisores acústicos: 
 
Na determinación do LKeq,Ti terase en conta a corrección por compoñentes 
tonais (Kt), impulsivas (Ki) e baixas frecuencias (Kf), e a corrección por ruído de 
fondo. A efectos de inspección en medicións en interiores o persoal autorizado 
poderá valorar optativamente a reverberación existente no recinto receptor. 
Obrigatoria en caso de inspección de illamento. 
 
Na determinación das fases de ruído, o nivel sonoro no período temporal de 
avaliación determinarase a partir dos valores dos índices LKeq,Ti de cada fase 
de ruído medida, aplicando a seguinte expresión: 

(6) 
 
 
Onde: T, é o tempo correspondente ao período temporal de avaliación 
considerado; Ti o intervalo de tempo asociado á fase de ruído i, tal que a suma 
dos Ti corresponde con T; n, é o número de fases de ruído en que se 
descompón o período temporal de referencia T. 
 
 



 
 
Determínase a presenza ou a ausencia de compoñentes tonais emerxentes, de 
compoñentes de baixa frecuencia e/ou compoñentes impulsivas, así como a 
corrección do nivel sonoro pola influencia do ruído de fondo para todas as 
medidas, conforme aos seguintes procedementos: 
 
a) Corrección por ruído de fondo: 
 
Para a determinación do ruído de fondo procederase de forma análoga ao 
descrito no punto 4.2 
do Anexo I desta Ordenanza, co emisor acústico que se está avaliando parado, 
e calculando dito 
valor cando a diferenza entre o nivel de ruído e de fondo estea comprendida 
entre 3 dB e 10 dB. 
 
Para elo tómase: 
 

 (7) 
 
Se a diferenza entre o nivel de ruído e o nivel de fondo é igual ou inferior a 3 
dB, darase por nula a medición, ao ser o nivel de fondo demasiado elevado e 
non permitir unha determinación correcta; e en caso de darse repetidamente 
non se imputará ao emisor a afección. Se a diferenza entre o nivel de ruídos e 
o nivel de fondo é superior a 10 dB, o nivel de ruído non precisa esta 
corrección. 
 
b) Correccións por compoñentes tonais (Kt): 
 
Realizarase a análise espectral do ruído en 1/3 de oitava sen filtro de 
ponderación (lineal) e calcularase a diferenza: Lt = Lf – Ls; onde: Lf, é o nivel 
de presión sonora da banda f, que contén o ton emerxente e Ls é a media 
aritmética dos dous niveis das bandas situadas inmediatamente por encima e 
por baixo de f, debidamente corrixidos por ruído de fondo. 
 
Determinarase o valor do parámetro de corrección Kt aplicando a táboa 
seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Táboa I.B.1 
 
No suposto da presenza de máis dunha compoñente tonal emerxente 
adoptarase como valor do parámetro Kt, o maior dos correspondentes a cada 
unha delas. 
 
 c) Correccións por compoñentes de baixa frecuencia (Kf): 
 
Mediranse, de forma simultánea, os niveis globais de presión sonora coas 
ponderacións frecuenciais A e C, e calcularase a diferenza entre os valores 
obtidos: Lf = LCeq,Ti – LAeq,Ti , debidamente corrixidos por ruído de fondo. 
 

 
Táboa I.B.2 

 
 d) Correccións por compoñentes impulsivos (Ki): 
 
Mediranse, de forma simultánea, os niveis de presión sonora continuo 
equivalente, nunha determinada fase de ruído de duración Ti segundos, na cal 
percíbase o ruído impulsivo, LAeq,Ti, e coa constante temporal impulso (I) do 
equipo de medida, LAIeq,Ti, e calcularase a diferenza entre 
os valores obtidos Li = LAIeq,Ti – LAeq,Ti, debidamente corrixidos por ruído de 
fondo: 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Táboa I.B.3 

 
O valor máximo da corrección resultante da suma Kt + Kf + Ki non será 
superior a 9 dB. Segundo o indicado o valor final do emisor será: 
 

(8) 
 
4.4. Condicións de medición: 
 
Na realización das medicións para a avaliación dos niveis sonoros, deberanse 
gardar as seguintes precaucións: 
 
a) As condicións de humidade e temperatura deberán ser compatibles coas 
especificacións do fabricante do equipo de medida. 
 
b) Na avaliación do ruído transmitido polo emisor acústico non son válidas as 
medicións realizadas no exterior con choiva, e para as medicións no interior 
terase en conta a influencia da mesma á hora de determinar a súa validez en 
función da diferenza entre os niveis do emisor a medir e o ruído de fondo, 
incluído neste o xerado pola choiva. 
 
c) É preceptivo que antes e logo de cada medición realícese unha verificación 
acústica da cadea de medición mediante calibrador sonoro, que garanta unha 
marxe de desviación non superior a 0.3 dB respecto o valor de referencia 
inicial. 
 
d) As medicións no medio ambiente exterior realizaranse usando equipos de 
medida con pantalla antivento. Así mesmo, cando no punto de avaliación a 
velocidade do vento sexa superior a 5 metros por segundo desistirase da 
medición. 
 
5. Métodos e procedementos de medición de vibracións 
 
A avaliación do índice de vibración Law, realizarase con instrumentos que 
dispoñan de ponderación frecuencial wm, e detector de media exponencial de 
constante de tempo “s” de 1s.Obterase o valor eficaz máximo aw. 
 
Os procedementos de medición in situ utilizados para a avaliación do índice de 
vibración que establece esta Ordenanza adecuaranse ás prescricións 
seguintes: 
 



 
 
 
a) Identificaranse os posibles focos de vibración, as direccións dominantes e as 
súas características temporais. As medicións realizaranse sobre o solo, no 
lugar e momento de maior molestia; medirase en tres direccións ortogonais 
simultaneamente, obtendo o valor eficaz aw,i(t) en cada unha delas e o índice 
de avaliación como suma de cadrados, no tempo t, aplicando a expresión: 
 

(9) 
 
Na medición de vibracións xeradas por actividades, para as de tipo estacionario 
deberase realizar a medición de, polo menos, un minuto no período de tempo 
no que se estableza o réxime de funcionamento máis desfavorable; e se este 
non fora identificable medirase polo menos un minuto para os distintos réximes; 
do mesmo xeito para as vibracións de tipo transitorio. 
 
Na medición de vibracións xeradas polas infraestruturas, para as de tipo 
estacionario (o tráfico rodado en vías de elevada circulación pode considerarse 
estacionario) deberase realizar a medición polo menos durante cinco minutos 
no período de tempo de maior intensidade de circulación (principalmente 
vehículos pesados); e no caso de descoñecerse datos do tráfico da vía, 
realizaranse medicións do valor eficaz aw durante un día completo. Para as de 
tipo transitorio medirase polo menos un minuto para os distintos réximes de 
funcionamento. 
 
b) De tratarse de episodios reiterativos, realizarase a medición polo menos tres 
veces, dándose como resultado o valor máis alto dos obtidos; se se repite a 
medición con seis ou máis eventos permítese caracterizar a vibración polo 
valor medio máis unha desviación típica. 
c) Na medición da vibración producida por un emisor acústico, a efectos de 
comprobar o cumprimento do estipulado nesta Ordenanza, procederase á 
corrección da medida pola vibración de fondo (vibración co emisor parado), cos 
mesmos criterios de corrección que os establecidos para ruído no punto 4.3.a) 
do Anexo I.B desta Ordenanza. 
 
d) É preceptivo que antes e logo de cada medición, se faga unha verificación 
da cadea de medición cun calibrador de vibracións, que garanta o seu bo 
funcionamento. A efectos de inspección de actividades, para a verificación in 
situ dos instrumentos de medida, son válidos os calibradores de vibracións 
cuxo punto de calibración se sitúe a 159,2 Hz ou inferior. 
 
6. Métodos e procedementos de medición das condicións acústicas dos locais. 
 
Este apartado, a todos os efectos, será de referencia tanto para esixencias 
como métodos de medición recomendados na normativa de edificacións,  
 



 
 
 
conforme ao establecido na lexislación sectorial vixente, indicada no artigo 15 
desta Ordenanza. 
 
As medicións tanto para illamento como para reverberación serán 
primordialmente en bandas de terzo de oitava e no rango de frecuencias 
comprendido entre 100 e 5000 Hz, salvo que na normativa sectorial indicada se 
esixa outras especificacións. 
 
En todas as mostraxes se avaliará o ruído de fondo. Indícanse as seguintes 
particularidades para o cumprimento desta Ordenanza: 
 
6.1. Medición do illamento acústico a ruído aéreo de cerramentos: 
 
No caso de inspección de actividades ás medicións realizaranse respecto aos 
recintos máis afectados pola actividade. 
 
Para a determinación do parámetro de illamento a baixas frecuencias, DnT 
125Hz, empregarase a seguinte fórmula: 
 

 (10) 
 
6.2. Medición do illamento acústico a ruído aéreo de fachadas: 
 
Nos casos nos que a actividade se desenrole dentro dunha parcela, para a 
valoración do illamento da fachada, os resultados obtidos, poden corrixirse pola 
distancia das fachadas ás lindes da seguinte forma: 
 

(11) 
 
Onde d é a distancia mínima da fachada considerada aos lindes da parcela. 
 
6.3. Medición do illamento acústico a ruído de impactos: 
 
Os niveis de ruído de impacto, transmitidos polo solo das actividades de 
pública concorrencia contemplados nesta Ordenanza, determinaranse 
conforme aos niveis acadados nos recintos receptores máis afectados (vivenda 
na planta superior, ou no seu defecto a máis achegada ao local emisor). 
 
6.4. Medición do tempo de reverberación de recintos: 
 
Os valores do tempo de reverberación establecidos como límite, entenderanse 
como a media dos valores en cada banda, ou cando menos a media de 500, 
1000 e 2000 Hz. Especificaranse redondeados á primeira cifra decimal. 
 
 



 
 
 
En todo caso reflectido neste anexo tomarase o valor máis desfavorable. O 
cumprimento desta Ordenanza nos casos de mostraxe non son eximentes de 
cumprir as especificacións oportunas no resto de casos (especialmente en 
vivendas). 
 
7. Características dos limitadores/rexistradores acústicos 
 
Esixiráselle ás actividades un certificado de limitación dos equipos, expedido 
por unha entidade de avaliación acústica (segundo o indicado no artigo 9 desta 
Ordenanza) cun informe onde constará o equipo e o limitador/rexistrador; 
sendo obrigatorio notificar ao Concello os cambios que se produzan, e axustar 
o limitador. 
 
Entre as características de ditos equipos estarán as seguintes: 
 
– As limitacións serán como mínimo en frecuencias de bandas de oitava, para 
toda a cadea de son. 
– Serán rexistradores e precintables. De xeito que non exista posibilidade de 
manipulación ou de que memorice unha posible manipulación. 
– Disporán dun sistema de transmisión remota en tempo real. 
– O almacenamento da información dos rexistradores darase durante doce 
meses para posteriores inspeccións. 
– Disporán dun sistema que permita trasladar a información a outros equipos 
electrónicos para a súa análise. 
 
Para realizar a calibración do limitador colocarase o micrófono a 2 m dos 
altofalantes, na dirección de máximo nivel de presión sonora, realizando o 
precintado do limitador ao nivel de presión sonora correspondente, en función 
do tipo de actividade e a curva de illamento acústico medido “in situ”. O 
elemento sensor do sonógrafo (micrófono) deberá ir instalado nun lugar visible 
a unha distancia máxima de 2 m dalgún dos altofalantes existentes, na zona 
que caracterice na maior medida o nivel sonoro existente en todo o local, fóra 
do alcance natural ou protexido contra posibles accións indebidas (como poden 
ser, entre outras, golpes ou subtracción). 
 
ANEXO II: OBXECTIVOS DE CALIDADE E VALORES LÍMITE DE 
RECEPCIÓN 
 
A. OBXECTIVOS DE CALIDADE 
Obxectivos de calidade acústica aplicables a áreas urbanizadas, en función do 
uso predominante do solo dos sectores do territorio delimitados. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Táboa II.A.1 
 
(1) Nestes sectores do territorio adoptaranse as medidas adecuadas de prevención da 
contaminación acústica, en particular mediante a aplicación das tecnoloxías de menor 
incidencia acústica de entre as mellores técnicas dispoñibles, de acordo co apartado a) 
do artigo 18.2 da Lei 37/2003, do 17 de novembro. 
(2) No límite destes sectores do territorio non se superarán os obxectivos de calidade 
acústica para ruído aplicables ao resto de áreas acústicas lindeiras con eles. 
(3) Os obxectivos de calidade acústica para ruído aplicables aos espazos naturais 
estableceranse para cada caso particular, atendendo a aquelas necesidades específicas 
dos mesmos. Nota: Os obxectivos de calidade aplicables ás áreas acústicas están 
referidos a unha altura de 4 m. 

 
As áreas urbanizadas posteriores á entrada en vigor do Real Decreto 
1367/2007, do 19 de outubro, teñen como obxectivo de calidade os valores que 
se mostran na táboa II.A.1 do sector do territorio correspondente diminuído en 
5 dB. 
 
As zonas tranquilas en aglomeracións e as zonas tranquilas en campo aberto 
terán como obxectivo de calidade acústica os niveis sonoros da área en 
cuestión na que se atopen diminuído en 5 dB, e permanecerán suxeitos a plans 
zonais específicos encamiñados a impedir o incremento dos niveis sonoros 
ambientais existentes nelas. 
 
As zonas de protección acústica especial e as zonas de situación acústica 
especial terán por obxectivos de calidade o cumprimento dos valores das áreas 
correspondentes, no menor prazo de tempo posible e coas medidas 
correctoras que se estimen segundo o marcado pola Lei 37/2003, do 17 de 
novembro. 
 
Nos sectores do territorio gravados por servidumes acústicas os valores de 
recepción de ruído poderán superar os obxectivos de calidade acústica 
aplicables ás correspondentes áreas acústicas. 
 
Obxectivos de calidade acústica para ruído aplicables a espazo interior (1). 
 
 
 



 
 
 

Táboa II.A.2 
(1) Os valores mostrados refírense ao conxunto de emisores acústicos que inciden no 
interior do recinto, tanto por transmisión de ruído ambiental exterior como por 
instalacións ou actividades, no propio edificio ou en lindeiros. Nota: Os obxectivos de 
calidade aplicables en espazo interior están referidos a unha altura de entre 1.2 e 1.5 m. 

 
Obxectivos de calidade acústica para vibracións aplicables a espazo interior 
(1). 

Táboa II.A.3 
 

(1) Os valores mostrados refírense ao conxunto de emisores acústicos que inciden no 
interior do recinto, tanto por transmisión de ruído ambiental como por instalacións ou 
actividades no propio edificio ou en lindeiros. 
 
 

B. VALORES LÍMITE 
 
Valores límite de recepción  de ruído aplicables a novas infraestruturas viarias. 
 

Táboa II.B.1 
 
 
 



 
 
 
Valores límite de recepción de ruído en exterior, aplicables a infraestruturas 
portuarias, actividades, instalacións ou comportamentos. 
 

Táboa II.B.2 
 

Valores límite de recepción de ruído en interior, transmitido por actividades, 
instalacións ou comportamentos, a locais lindeiros. 
 

Táboa II.B.3 
 

Cando o nivel sonoro ambiental ou nivel de fondo existente no punto de 
medición (a determinar suprimindo a emisión das fontes sonoras obxecto de 
comprobación) sexa igual ou supere o nivel sonoro establecido nas táboas 
anteriores consideraranse circunstancialmente como límites autorizados estes 
valores, polo que se tras varios intentos, incluídos días alternos non se modifica 
a situación, non procederá continuar coa medición. 
 

ANEXO III: CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A DESENVOLVER EN 
EDIFICACIÓNS E VALORES DE ILLAMENTO PARA O 

DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES 
 
A. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A DESENVOLVER EN 
EDIFICACIÓNS 
 
Para a consideración dos valores de illamento que se indican no apartado B 
deste anexo, as actividades que se levan a cabo clasifícanse, en función do 
seu grao de molestia, nos seguintes grupos, atendendo as súas características 
de funcionamento: 
 



 
 
 

Táboa III.A.1 
 

De xeito orientativo indícase a continuación, para cada grupo, unha serie de 
exemplos de tipos de actividades que maioritariamente poderían agruparse nos 
mesmos: 
 
Grupo 0: despachos profesionais, farmacias, librarías, papelerías, froitarías, 
tendas, estancos e similares. 
Grupos 1 e 4 (segundo o horario de desenvolvemento da actividade): 
ximnasios, supermercados, talleres, industrias, restaurantes e similares. 
Grupos 2 e 5 (segundo o horario de desenvolvemento da actividade): 
industrias, pubs e similares. 
Grupos 3 e 6 (segundo o horario de desenvolvemento da actividade): 
discotecas, salas de festas e similares. 
 
Tanto os exemplos tipificados como as actividades que non estean 
expresamente comprendidos na nomenclatura dos grupos referidos 
encadraranse, a efectos de cumprimento con esta normativa, dentro do grupo 
co que teña maior afinidade, en función dos parámetros máis restritivos: 
período de actividade e nivel de presión sonora. 
 
O nivel sonoro L indicado na táboa III.A.1 corresponderá co nivel LAeq, 
calculado segundo as directrices marcadas nesta Ordenanza, no caso máis 
desfavorable, durante o desenvolvemento da súa actividade. 
 
B. VALORES DE ILLAMENTO ACÚSTICO PARA O DESENVOLVEMENTO 
DE ACTIVIDADES 
 
O Illamento acústico de edificacións e actividades cumprirá co establecido na 
lexislación sectorial vixente segundo se indica nos artigos 15 e 17 desta 
Ordenanza, tanto no referente a obtención de licenzas de ocupación como a 
realización de actividades. Todo elo conforme ao esixido nos artigos 10 e 11 e 
na disposición transitoria segunda do Decreto 106/2015, do 9 de xullo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Actividades 
 
A partires da clasificación de cada actividade segundo os grupos da táboa 
III.A.1, esta Ordenanza esixe que as actividades cumpran cuns valores 
mínimos de illamento, que son os que se sinalan na táboa III.B.1. 
 
Os valores indicados a continuación son de aplicación ás actividades novas; 
rexéndose as existentes polos valores aplicables no momento de apertura ou 
concesión de autorización. En caso de que as actividades existentes realicen 
modificacións, reformas ou ampliacións; sexan clausuradas; ou incidan nunha 
infracción grave ou superior, como a superación en máis de 3 dB de algún dos 
valores límite de transmisión vixentes nesta Ordenanza ou normativas de rango 
superior, independentemente das sancións correspondentes, as mesmas 
axustaranse ao disposto neste anexo, nun prazo non superior a 1 ano. Se 
considerará actividades existentes as que iniciaran a actividade con 
anterioridade á entrada en vigor desta Ordenanza. 
 

Táboa III.B.1 
 

Para aquelas actividades que se desenvolvan en áreas acústicas clasificadas 
como “Tipo sanitario, docente e cultural” que requira de especial protección 
contra a contaminación acústica segundo a lexislación vixente, aplicarase un 
incremento de 5 dB sobre os valores de “illamento a ruído aéreo respecto a 
vivendas lindeiras” e “illamento a ruído aéreo de fachada”, así como unha 
diminución de 5 dB sobre os valores indicados para “illamento a ruído de 
impactos”, indicados na táboa III.B.1. 
 
Os niveis de illamento indicados na táboa III.B.1 serán en ponderación A 
(entendida como W+C) e con filtro de terzos de oitava, coa excepción do valor 
DnT 125Hz que indicarase sen ponderación e segundo a fórmula (10) do anexo 
I, e coa excepción do valor L’nT que tamén indicarase sen ponderación e, 
dentro do rango indicado, ata o valor 3150 Hz. 
 
O illamento de fachada D2m,nT refírese ao illamento que posuirá a actividade 
para non transmitir ruído ao medio ambiente exterior, polo que aplicará como 
D2m, que para parcelas será corrixido segundo a fórmula (11) do anexo I. 
 
 



 
 
As actividades englobadas nos grupos 3 a 6 (ambos incluídos) en ningún caso 
terán as fiestras e portas abertas salvo para o tránsito de persoas. 
 
As vivendas con niveis sonoros interiores superiores a 70 dB serán 
consideradas como actividades aos efectos desta Ordenanza. 
 
Todos os aparellos elevadores, instalacións de ventilación, pasos de tubarias, 
condutos de calefacción, auga, gas e similares estarán correctamente selados 
e illados acusticamente para evitar a transmisión de ruído aéreo e/ou 
vibracións. 
 
Os valores indicados neste anexo enténdense sen prexuízo do cumprimento 
dos valores límite de recepción desta Ordenanza, tanto en interior como 
exterior; polo que os valores mostrados utilizaranse por defecto, sendo os 
necesarios para illamento, en todo caso, aqueles que garantan o cumprimento 
dos mencionados valores límite. 
 
ANEXO IV: ESTUDOS ACÚSTICOS 
 
O contido mínimo de todo estudo acústico, conforme ao indicado no artigo 3.2 
desta Ordenanza, especialmente nas figuras indicadas nos artigos 7, 16 e 17, 
será o seguinte: 
 
a) Descrición das características da zona ou actividade avaliada: en caso de 
ser unha zona o tipo de actividades desenvolvidas; en caso de ser unha 
actividade o titular da mesma, o tipo e a zona acústica onde se leva a cabo. En 
todo caso relacionando o grao do impacto acústico en función do horario. 
 
b) Plano 1/5000 (ou de maior precisión) de localización da zona ou actividade 
con indicación das características acústicas relacionadas coa súa localización 
como son as fontes de ruído e vibratorias (número, potencia acústica e outras 
características que se consideren salientables). 
 
c) Recintos afectados na zona ou lindeiros coa actividade en avaliación, 
identificando os puntos máis desfavorables e os valores límite de recepción. 
 
d) Mapa de ruído da zona ou contorna da actividade antes e despois da 
realización de calquera cambio, ou realización de medidas previas e 
posteriores a dito cambio, identificando os principais focos emisores e 
indicando os valores previsibles ou medidos dos índices acústicos, as persoas 
e vivendas afectadas. Así como o plan de acción e medidas correctoras 
correspondentes se fose necesario. 
 
e) Descrición das características técnicas e o illamento acústico antes e 
despois da realización de calquera cambio e xustificación técnica de 
cumprimento dos valores mínimos establecidos, que garantan a non 
superación dos valores límite de recepción. 
 



 
 
 
2) Expoñer ó público o expediente por espazo de Trinta días hábiles 
contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial 
da Provincia e no Taboleiro de Anuncios da Casa Consistorial e no caso 
de non presentarse reclamacións contra a mesma o acordo entenderáse 
definitivamente aprobado.- 
 

INTERVENCIÓNS 
 

Sr. García Pouso do grupo Converxencia Galega 
 
Dicirlle Sr. Alcalde que se se aproba esta Ordenanza vai ter vostede toda 
a responsabilidade sobre a súa aplicación e digo isto porque xa estudei o 
seu contido e si se aplica terán que pecharse o 80% dos establecementos 
públicos do Concello; por este motivo e porque considero que é un tema 
moi serio, voume abster. 

Sr. Alcalde 
 
Confeccionouse porque temos que adoptar as medidas necesarias para 
facer cumprir a lei e para poder exercer a miña labor de Alcalde, necesito 
a Ordenanza en cuestión. 
 
4º.- Propostas do Consello Municipal de Turismo.- 
 
A ) Dada conta da proposta   O CONSELLO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
FISTERRA co seguinte contido : 

POSIBILIDADE DE QUE A AUTORIDADE PORTUARIA DE A CORUÑA 
DECIDA CONVERTIR O FARO DE FISTERRA NUNHA INSTALACIÓN 
HOTELEIRA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. E ben sabido que o Ministerio de Fomento está a levar a cabo un plan 
para crear instalacións hoteleiras, en diferentes faros da xeografía 
española. 

2. Tamén nos consta que existe a posibilidade de que o noso faro forme 
parte de ese plan. 

3. O Consello Municipal de Turismo, (en adiante CMT), ten claro que o 
Faro de Fisterra é a nosa principal seña de identidade, Fin do Camiño 
das rutas Xacobeas. 

4. Para o CMT, o noso Cabo xunto co Faro, foron sempre foco de atracción 
de visitantes ao longo do tempo, e polo tanto un recurso turístico de 
primeiro orden para o noso municipio. 

5. O Monte de Cabo, co Faro incluido, está declarado Ben de Interés 
Cultural pola Xunta de Galicia, entre outras cousas, por ser portadores 
dun patrimonio inmaterial que debemos conservar e transmitir a todos 
aqueles que alí se achegan. 



 
 
 
6. Si nos atemos a cantidades e as innumerables nacionalidades dos 

peregrinos que rematan o seu camiño no entorno do Faro, e aos turista 
que alí se achegan, poderiamos consideralo Patrimonio da Humanidade. 

7. Para o CMT e obvio que convertir o Faro nun establecemento hoteleiro, 
non é a mellor solución, xa que entendemos que o que alí se faga, ten 
que redundar en beneficio de Fisterra e incluso da comarca. 

8. Por outra banda o CMT é consciente do problema que acarrea a falta de 
competencia do Concello sobre o acceso, sobre o Faro e os seus 
arredores, para xestionar todo o movemento de vehículos e xente que 
durante boa parte do ano, alí se xuntan. 

9. Tamén consideramos que sería un erro moi grave, non contar cos 
fisterráns á hora de tomar calquera tipo de decisión sobre o Faro. 

10. Por último entendemos desde o CMT que o uso dos bens públicos, debe 
facerse con grande esmero, para non incurrir en competencias desleales 
con sectores privados, usando espazos con situación privilexiada e con 
posibles perxuizos a concesións xa feitas, cuxas condicións cambiarian 
considerablemente. 

ACORDO 

1. Instar a Autoridade Portuaria de A Coruña, para que desista da 
posibilidade de convertir o Faro de Fisterra nunha instalación hoteleira. 

2. Instar a Autoridade Portuaria de A Coruña a negociar con Concello de 
Fisterra a fórmula administrativa que permita o traspaso gratuito de 
competencias, para que o Concello poida encargarse da reparación, 
mantemento e xestión dos edificios e espazos do Faro, exceptuando 
aqueles que teñan que ser de exclusivo uso da Autoridade Portuaria. 

3. Autorizar ao Goberno Municipal para levar a cabo as acción necesarias 
para acadar os obxectivos de este acordo. 

4. Darlle traslado á Autoriade Portuaria de A Coruña, do contido de este 
ACORDO, para a toma en consideración do mesmo. 

 
INTERVENCIÓNS 

 
Sr. Alcalde 

 
Manifestando que estiven na Autoridade Portuaria e nos están dado largas, 

non nos aclaran nada porque deben pensar en seguir levándolo para 
servizo Hoteleiro, cousa ca cal non estamos de acordo.- 

 
Sr. Traba Fernández do grupo popular 

 
Manifestando que nos Absteremonos por non estar dacordo dado que non 

se nos dí o que pretendemos facer co Faro.- 
 
 
 



 
 
 

Sr. Alcalde 
 

Considero que hai moitas formas administrativas como a de concesión pero 
dado que pertenece o Ministerio de Fomento buscarán eles a forma que 
consideren oportuna, destinariáse a Punto de Información , Centro de 
Interpretación, salas de exposición, depende do acordó que se consiga.- 

 
Seguidamente o Pleno por Sete votos a favor ( 4 PSdG-PSOE, 2 BNG e 

1 CG ) e Catro abstencións dos concelleiros do grupo popular, 
acorda aprobala na súa totalidade.- 

 
 

B ) Dada conta da Proposta formulada por parte do CONSELLO 
MUNICIPAL DE TURISMO DE FISTERRA co seguinte contido : 

MODELO DE XESTIÓN A LEVAR A CABO NO ALBERGUE PÚBLICO DE 
FISTERRA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. día 16 de marzo de 2017 recibiuse no Concello contestación da SA de 
Xestión do Plan Xacobeo,  aos acordos do Pleno de data 6 de febreiro 
de 2017, e que foran remitido a esa sociedade. 

2. Nese escrito, entre outras cousas, di que é intención do Xacobeo que o 
albergue siga funcionando da mesma forma para o que foi creado, é 
dicir, albergue de peregrinos. 

3. O Consello Municipal de Turismo tamén está de acordo en que o 
albergue siga funcionando como tal, ainda que o edificio podería ter 
outros usos compartidos. 

4. O Consello Municipal de Turismo entende que a mellor xestión do 
albergue sería a xestión total e directa feita polo Concello, por ser 
administración máis próxima, coas vantaxes que eso supón. Ademáis  a 
xestión compartida, tal como se viña facendo é sempre máis 
problemática debido aos conflictos de competencias que poden suceder 
e a falta de axilidade á hora de tomar decisións ao respecto. 

5. A competencia do Concello no Albergue debería ser tal, que poidera 
facer as inversións necesarias para o seu correcto funcionamento. 

 

ACORDO 

1. Solicitar da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo a cesión gratuita do 
albergue ao Concello de Fisterra, mantendo a actividade de albergue de 
peregrinos. 

2. Remitir este acordo á S.A. de Xestión do Plan Xacobeo solicitándolles 
unha rápida resposta en aras de regularizar o antes posible o 
funcionamento do Albergue. 



 
 
 
Interven o Sr. Traba Fernández do grupo popular, manifestando que 

estamos de acordo, pero existe compromiso por parte do grupo de 
goberno de mantelo como Albergue de Peregrinos ¿Porque está 
pechado os fins de semana? 

 
O Sr. Alcalde contesta que na actualidade non hai persoal que poida 

atendelo ata que veña o subvencionado, pero quero decirlle que as 
FISTERRANAS sí estánse expedindo con normalidade.- 

 
Seguidamente o Pleno por unanimidade dos asistentes acorda 

aprobala na súa totalidade.- 
 
5º.- Resolucións dictadas pola Alcaldia para coñecemento.- 
 
Dase conta das seguintes: 
 

- Altas, Baixas e Cambios de domicilio dentro do Padrón Municipal de 
Habitantes. 
 
- Contratación de Lorena Escarís Góñez con carácter eventual durante o 
período comprendido entre os días 6 ao 10 de febreiro de 2017 como 
Asistente Domiciliaria ante a necesidade de substitución dunha 
traballadora. 
 
- Concesión de permiso por asuntos particulares a favor de María Lourdes 
Domínguez lago durante o período 15 ao 20 de febreiro de 2017. 
 
- Concesión de asuntos particulares a favor de Loreto Marcote Lago os 
días 9 e 10 de febreiro de 2017. 
 
- Concesión de permiso por asuntos particulares a favor de Miguel Angel 
Olveira Traba os días 27 e 28 de febreiro de 2017 por asuntos particulares. 
 
- Delegación de Funcións de Alcaldía en favor do Primeiro Tenente de 
Alcalde Xan Carlos Sar Oliveira durante os días 11 e 12 de febreiro de 
2017. 
 
- Aprobación de gasto por importe de 5.500,00 € con cargo ao presuposto 
ordinario de 2016 para adxudicación á Empresa Xestión Dixital 
Compostela SLU dun equipo XEROX destinado a servizos públicos 
municipais dentro das oficinas xerais. 
 
- Resolución de inicio procedementos sancionadores de tráfico. 
 
- Resolución de recurso de reposición en materia de tráfico, circulación 
de vehículos a motor e seguridade vial. 
 



 
 
 
- Contratación con carácter eventual a favor de María Trillo Domínguez 
durante o período comprendido entre o 23 de febreiro ata a alta da 
traballadora substituída Cristina Escarís Quintáns. 
 
 
- Solicitar da Diputación Provincial unha subvención por importe de once 
mil cincuenta e oito euros con noventa e dous céntimos (11.058,92 € ) 
para financiar a contratación de persoal con destino ás Oficinas de 
Turismo durante o período de 4 meses. 
 
- Contratación con carácter eventual da traballadora Ana Isabel Suárez 
Buján durante o período comprendido entre o 3 de marzo de 2017 ata o 
momento da alta da traballadora substituída. 
 
- Contratación con carácter eventual da traballadora María Trillo 
Domínguez durante o período comprendido entre o día 8 de marzo ata o 
momento de alta da traballadora substituída como Asistente Domiciliaria. 
 
- Contratación con carácter eventual  de María Rodríguez Fernández 
durante o período comprendido entre os días 22 de marzo ata o momento 
de alta da traballadora substituída como “Informadora Xuvenil”. 
 
- Aprobación da liquidación do presuposto ordinario correspondente ao 
exercicio de 2016. 
 
- Aprobación do presuposto de actuación para levar a cabo a execución 
das obras dunha caseta, apertura de gabia, instalación de grupo de 
presión e de tubería para a conexión a rede xeral  en favor de AGUAS 
POTABLES CORCUBION - CEE S.L polo importe de 7.540,00 € e un 
Imposto sobre o Valor Engadido de 1.583,40 €. 
 
- Resolución de inscrición no Rexistro municipal de animais 
potencialmente perigosos   por parte de Lara López Castreje. 
 
- Aprobación das Bases para a contratación laboral temporal dun/ha 
axente TIC para o centro para a modernización e inclusión tecnolóxica 
CeMIT. 
 
- Concesión de axuda económica a favor de S. L. Es. por importe de 
300,00 €. 
 
- Aprobación de gasto polo importe de 8.712,00 € para adquisición de 
subministros con destino ao mantemento do alumeado público. 
 
- Concesión de vacacións a favor de Oscar Liñeiro Iglesias durante o 
período comprendido entre o 27 de marzo ata o 10 de abril (ambos 
incluídos ). 



 
 
 
 
- Concesión de vacacións a favor de Rosalva Canosa Lema durante o 
período comprendido entre o 27 de abril ata o 14 de maio (ambos 
incluídos ). 
 
- Concesión de días por asuntos particulares a favor de Mª José Silva 
Traba durante os días 3 e 7 de abril e 8 de maio. 
 
- Concesión de días por asuntos particulares a favor de Mª Carmen Lago 
Castreje os días 24 e 27 de abril e 4 de maio por asuntos particulares. 
 
- Concesión de vacacións a Mª Carmen Lago Castreje desde o día 27 de 
marzo ao 10 de abril de 2017. 
 
- Concesión de vacacións a favor de Gonzalo Pereira López durante o 
período comprendido entre o 18 de abril ao 3 de maio (ambos incluídos ). 
 
- Concesión de permiso por asuntos particulares a favor de Noelia 
Castreje Canosa os días 2 e 3 de maio de 2017 por asuntos particulares. 
 
- Concesión de permiso por asuntos particulares a favor de Rosalva 
Canosa Lema os días 12, 18 e 21 de abril de 2017 por asuntos 
particulares. 
 
- Cancelación de Aval Bancario á Empresa HNOS MEIJIDE por importe de 
1.250,09 € imposta en garantía pola obra de Adecuación de instalacións 
deportivas campo de fútbol e polideportivo municipal. 
 
- Aprobación de gasto polo importe de 15.074,79 € con cargo ao 
presuposto prorrogado para o ano 2017 coa finalidade de adquisición de 
subministros con destino ao mantemento do alumeado público. 
 

O Pleno dáse por enterado 
 

Seguidamente e antes do punto de rogos e preguntas, polo 
 
Sr. Garcia Pouso do grupo Converxencia Galega formulase Moción con 
proposta no sentido de que todos os Concellos da Comarca ( Soneira e 
Fisterra ) deben manifestarse e Fisterra ante todo, sobre a necesidade de 
que se faga una autovía e non un corredor, falando co Presidente da 
Xunta de Galicia para que non se deixe levar por una forte campaña dos 
comentaristas intelectuais que din que  “ é un  despilfarro “, estou seguro 
que o Presidente nos recibirá como cando foi o de Ferroatlántica.- 
 
 
 
 



 
 
 
Aceptada a súa inclusión, o Pleno por unanimidade dos asistentes 
acorda: 
 
1) Solicitar do Presidente da Xunta de Galicia que a  AUTOVÍA sexa 
ampliada ata a localidade de Cee coa variante ao porto de Brens. 
 
2) Remítase certificación deste Acordo á Xunta de Galicia e a todos os 
concellos integrantes da Comarca de Fisterra e Soneira en apoio desta 
solicitude para executar dita autovía. 
 
6º.- Rogos e Preguntas.-- 

 
Sr. Traba Fernández do Partido Popular 

 
--- En días pasados apareceu na prensa que o goberno municipal ten 
previsto modificar a planta alta do mercado municipal e outros proxectos 
acolléndose ás axudas do GALP. Para isto contratáronse os servizos dun 
arquitecto externo. Tendo en conta que a actual arquitecta municipal, que 
nin sequera foi a seleccionada na licitación, cobra en torno aos 15.000 € 
anuais máis que o anterior que si facía os proxectos do GAC, GDR e 
outros sen lle custar nada ao Concello.  
 
No prego de contratación da arquitecta municipal non se incluía a 
redacción dos proxectos para o Concello? 

Sr. Alcalde 
 
Si, pero entendo que non ten porque facelos todos cando existe imposibilidade 
material en determinados momentos. 
 
-- Por qué se contratou un servizo externo? 
 

Sr. Alcalde.-  
 
Pola  necesidade de facer un proxecto complexo coa finalidade de solicitar 
unha subvención. 
 
-- Cánto lle vai custar ao Concello, incluíndo a dirección de obras? 
 

Sr. Alcalde 
 
- De momento non temos o proxecto definido; custará unha porcentaxe sobre o 
presuposto da obra e percibirá só honorarios pola Dirección de obra. 
 
-- Hai dúas semanas o domingo ás 22.45 aínda estaba posta a valla que 
pecha o acceso á Rúa Real. Cando teñen pensado acabar co despropósito 
de pechar unha rúa sen que haxa garantías de abrila cando se establece? 
 



 
 
 

Contesta o Sr. Sar Oliveira do Grupo BNG 
 
Este feito producíase cando eu estaba enfermo. 
 
-- Abondando no mesmo. Quen se vai encargar de abrir a valla estes días 
de Semana Santa ás 6.00 da mañá?  
 

Sr. Sar Oliveira do Grupo BNG 
 
A valla vouna abrir eu, salvo casos de forza maior. 
 
-- E aínda máis. O cartel que colga das vallas indica que o paso está 
prohibido “agás os autorizados”. Hai vehículos particulares que teñen 
autorización? Cantos? 
 

Sr. Sar Oliveira do Grupo BNG 
 
Si, hai vehículos particulares e comerciais autorizados nun total aproximado de 
50 vehículos. 
 
-- Qué órgano municipal outorga as autorizacións? 
 

Sr. Sar Oliveira do Grupo BNG 
 
Autorízase pola Área de Mobilidade, Concelleiro ou Policía Local. 
 
--  Qué ordenanza se aplica para o outorgamento das autorizacións para o 
acceso de particulares á rúa Real cando esta non está peonalizada? 
 

Sr. Sar Oliveira do Grupo BNG 
 
Non hai ordenanza xa que pensabamos facela a medida que se vaia 
necesitando, elaborarase. 
 
-- O mesmo ocorre na explanada do Faro. Que criterios se aplican para 
outorgar as autorizacións para estacionar nesa zona? Qué vehículos 
están autorizados? Qué órgano municipal outorga as autorizacións para 
estacionar na explanada inmediata ao Faro? 
 
-- O anterior goberno municipal decidiu poñer xardineiras diante daqueles 
establecementos comerciais que tiñan algún problema demostrable de 
acceso aos locais polo estacionamento de vehículos. O mesmo pasou na 
entrada principal da Casa Consistorial. Ultimamente parece ser que o 
Concello está a instalar bolardos fixos permamentes fronte á entrada de 
particulares. É certo? 
 
 



 
 
 
-- Qué órgano municipal decide a instalación dos bolardos? 
 
-- O Concello vai poñer bolardos a todo particular que obxectivamente 
teña problemas de acceso á súa propiedade e así o solicite? 
 

Sr. Sar Oliveira do Grupo BNG 
 
Na explanada do Faro é a Autoridade Portuaria a que autoriza, nós non as 
damos. 

Sr. Alcalde 
 
Si se van instalar bolardos fixos na vía pública, decidirao o  Concello mediante 
as oportunas autorizacións, se é para particulares efectuarase a pertinente 
solicitude e permitiranse naquelas zonas que entendamos que se poidan e 
deban instalarse. 
 
Non se van a poñer os bolardos a todos os particulares e non en tódolos sitios. 
 
- Por qué non se falou antes con Neria para ter aberto o faro ainda que só 
fora esta semana? 

Sr. Alcalde 
 
Porque nós pensamos que a Autoridade Portuaria contestaría antes e 
esperamos que o faga antes do verán. 
 
-Recóllese o lixo os sábados pola tarde? 
 

Sr. Alcalde 
 
En temporada de inverno non, en verán si, os sábados e domingos. 
 
-ADEGA rematou os traballos de rexeneración medioambiental para os 
que foron contratados? 

Sr. Alcalde 
 
Non, remata o prazo o día 9 de xuño de 2017 a anualidade de 2017 e os 
traballos realízanse mediante un contrato de prestación de servizos. 
 
-Foi contratada como empresa de servizos? 
 
- Si. 
 
-Que problema hai coas terrazas da Rúa Real e da Praza da Constitución? 
 

Sr. Alcalde 
 



Por nós non existe ningún problema, solicítase polos particulares, cóbranse as 
taxas se cumpren cos requisitos e emítese informe por Patrimonio sobre as 
cuestións estéticas. Este organismo tarda arredor de tres meses. Dixéronnos 
que se remitiran todas a solicitudes xuntas e tódolos anos é necesario mandar 
unha comunicación das que se vaian instalar. 
 
-Tomouse algunha determinación coa empresa que deixou tirada a obra 
de Padrís a Rostro? 

Sr. Alcalde 
 
De momento no pediu ningún tipo de pago pola obra en cuestión.- 
 
-Son moitos os tractores agrícolas que deixaron de pasar a ITV en 
Fisterra, o que vai causar que chegue un momento en que se deixe de 
pasar en Fisterra por falta de usuarios. En plenos anteriores díxonos o 
goberno local que non volvería a ir á explanada do Faro. Por que se 
volveu a poñer alí? 

Sr. Alcalde 
 
Houbo unha reunión con eles para comentárllelo, de todas maneiras queremos 
preparar unha masa común na explanada de Castro que ten unha superficie 
que se adapta ás medidas que esixen os da Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV). 
 
-Cómo está o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Fisterra? 
 

Sr. Alcalde 
 
Están todas as últimas autorizacións sectoriais pero a de Estradas que é con 
condicionamentos. 
 
E non tendo máis asuntos de que tratar o Alcalde-Presidente remata a 
sesión, ás 22:45 horas do día de hoxe, de todo o que como secretario, 
dou fe. 


