SÁBADO, 4 DE ABRIL DE 2020

N.º 078

CONCELLOS
ALFOZ
Anuncio
CORRECCIÓN DE ERROS
Advertido un erro no Boletín Oficial da Provincia do día 21 de marzo de 2020, polo que se aproban os padróns da
taxa polo abastecemento de auga, no que se inclúe o canon de auga, taxa de vertedura e deretito de acomentida
e o padrón da taxa por recollida de lixo correspondentes ao cuarto trimestre de 2018:
Onde di:
“ Fíxase o período de cobro en voluntaria dende o 11 de setembro ata o 11 de novembro de 2019, ámbolos dous
inclusive”
Debe decir:

Alfoz, 23 de marzo de 2020.- O Alcalde, JORGE VAL DIAZ.
R. 0683

A FONSAGRADA
Anuncio
Aprobación definitiva da Ordenanza Municipal Reguladora da limpeza, salubridade e hixiene no termo
municipal de a Fonsagrada
Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ao público, de conformidade co previsto no artigo
49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local queda automaticamente elevado a definitivo
o acordo plenario inicial de data 21 de xaneiro do 2020 aprobatorio da Ordenanza Municipal Reguladora da
limpeza, salubridade e hixiene no termo municipal de a Fonsagrada
O acordo inicial foi sometido a información pública mediante anuncios publicados no BOLETÍN OFICIAL DA
PROVINCIA DE LUGO núm. 025 do 31 de xaneiro do 2020, contando cun prazo de información pública de trinta
días hábiles.
O texto íntegro da ordenanza faise público, para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do disposto no artigo
70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DÁ LIMPEZA, SALUBRIDADE E HIXIENE NON TERMO MUNICIPAL DA
FONSAGRADA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O obxectivo fundamental da presente Ordenanza é o de preservar os espazos públicos como un expoñente de
convivencia e civismo, nos que todas as persoas poidan desenvolver en liberdade as súas actividades de libre
circulación, de lecer, de traballo e de esparexemento, con respecto á dignidade e aos dereitos dos outros e das
outras, harmonizando a pluralidade de expresións e as diversas formas de vivir e gozar o municipio neste caso
concreto, a través da regulación do bo uso e limpeza da vía pública.
Neste sentido, a Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, no artigo 26. 1.a) e b atribúe aos Concellos
competencias, con sometemento da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, en materia de limpeza
viaria e de recolleita e tratamento de residuos.
Por outra banda, a través do presente texto ponse de manifesto a potestade sancionadora que ostentan os
Municipios, como se desprende do artigo 4º da citada lei de Bases, facendo especial fincapé na modificación
introducida pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, de Medidas para a modernización do Goberno Local a través
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da cal introdúcese un novo Título á Lei de Bases onde se recolle a tipificación das infraccións e sancións no ámbito
local, así como os límites da contía das sancións económicas.
O texto da Ordenanza se estrutura en tres títulos, 24 artigos, e 2 Disposicións Finais.
En definitiva, coa presente Ordenanza vénse a establecer, no marco da lexislación estatal e autonómica, o réxime
xurídico relativo ao deber de manter o dominio público municipal nas debidas condicións de limpeza,
establecendo o correspondente réxime restaurador e sancionador para as condutas ou omisións que contraveñan
a propia Ordenanza.
TÍTULO PREELIMINAR. - NORMAS XERAIS.
Artigo 1. OBXECTIVOS.
1. Este Ordenanza municipal ten por obxecto regular a limpeza na vía pública no referente ao uso polos cidadáns
e establecer as medidas preventivas, correctivas e/ou reparadoras orientadas a evitar a acumulación de sucidade
na mesma.
2. A efectos desta Ordenanza considéranse vías públicas e, polo tanto, a súa limpeza é de responsabilidade
municipal, os paseos, avenidas, rúas, prazas, beirarrúas, xardíns e zonas verdes, e demais bens de propiedade
municipal destinados directamente ao uso común xeneral dos cidadáns.
3. Exceptuaranse, polo seu carácter non público, as urbanizacións privadas ou que non sexan obxecto de
recepción, pasaxes, patios interiores, solares, galerías comerciais e similares cuxa limpeza corresponde aos
particulares, sexa propiedade única, compartida ou en réxime de propiedade horizontal.
Artigo 2. PRESTACIÓN DO SERVIZO.
O Concello realizará a prestación dos servizos de limpeza da vía pública e a recolleita de residuos procedentes da
mesma mediante os procedementos técnicos e as formas de xestión que en cada momento estime conveniente
para os intereses da Cidade, baixo os extremos recolleitos nesta normal regulamentaria.

A limpeza de elementos destinados ao servizo do cidadán na vía pública, que non sexan de responsabilidade
municipal, corresponderá aos titulares administrativos dos respectivos servizos, do mesmo xeito que os espazos
públicos da vila cuxa titularidade corresponda a outros órganos da Administración.
Artigo 4. REPARACION E RESARCIMIENTO DE DANOS.
A Autoridade Municipal poderá esixir en todo momento o cumprimento da presente Ordenanza, obrigando ao
causante de calquera deterioro á reparación ou reposición do deteriorado ou, si non for posible, ao resarcimento
dos danos causados, sen prexuízo da imposición da sanción que corresponda. Todo Iso de conformidade coa Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común de as Administracións Públicas, e a Lei
40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público
Artigo 5. ACTUACION MUNICIPAL
1.- O Concello poderá realizar subsidiariamente os traballos de limpeza que segundo a presente Ordenanza
corresponda efectuar directamente aos cidadáns, imputándolles o custo dos servizos prestados coa pertinente
valoración, sen prexuízo das sancións que en cada caso corresponda con audiencia do interesado.
2.- O Concello favorecerá as accións que en materia de limpeza pública colectiva desenvolva a iniciativa dos
particulares, fomentando as actuacións encamiñadas a aumentar mellóraa da calidade de vida na Fonsagrada.
TÍTULO II.- DA LIMPEZA DA VÍA PÚBLICA NO CASCO URBÁN DO CONCELLO COMO CONSECUENCIA DO USO
XERAL DOS CIDADÁNS.
Artigo 6. PRESTACION DO SERVIZO.
A limpeza da vía pública e a recolleita dos residuos procedentes da mesma realizaranse polo Servizo Municipal de
Limpeza ou a quen resulte concesionario do servizo.
Artigo 7. PROHIBICIÓNS XERAIS.
1.-Queda prohibido tirar e abandonar na vía pública toda clase de produtos que poidan alterar o aspecto de limpeza
do termo municipal.
Os residuos sólidos de pequeno tamaño como papeis, envoltorios e similares deberán depositarse nas papeleiras
instaladas ao efecto.
2.- Prohíbese depositar petardos, cigarros puros, cabichas de cigarros, brasas, cinzas ou outras materias acesas
ou inflamables nas papeleiras e demais contenedores viarios.
3.- Prohíbese igualmente botar ao chan calquera clase de desperdicio desde os vehículos, xa estean parados ou
en marcha.
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4.- Non se permite, sacudir pezas ou alfombras na vía pública desde as fiestras, balcóns ou terrazas, nin o vertido
de auga á vía pública.
6.- Non se permite regar as plantas colocadas en balcóns ou terrazas, si a consecuencia desta operación
prodúcense vertidos e salpicaduras na vía pública ou sobre os seus elementos, debendo gardar as necesarias
precaucións en evitación de molestias ou danos.
7.- Prohíbese o abandono de mobles e aveños particulares na vía pública.
Artigo 8. PROHIBICIÓNS RELATIVAS AOS ANIMAIS
1. Nos espazos públicos están prohibidas as seguintes condutas:
a) Asear animais.
c) Pasear ao permitir a entrada aos animais naquelas zonas nas que se encontre prohibido.
b) Deixar os restos resultantes do aseo dos animais.
c) Permitir ao animal ouriñar na beirarrúa e contra fachada de inmoble, mobiliario urbano ou vehículo.
d) Deixar as deyecciones (deposicións e miccións) dos animais na vía pública do casco urbán do Concello. Si é
inevitable que o animal execute os seus deyeccións nos espazos públicos a persoa que o conduce levarao á
calzada, xunto ao bordo e o máis próximo aos sumidoiro da rede de sumidoiros.
e) Dar de comer ou proporcionar alimentación de calquera tipo e xeito, sen a autorización administrativa
correspondente, a calquera animal salvaxe ou abandonado, que se atope nas vías ou espazos públicos, ou que
acceda a unha propiedade privada.

3. Os residuos orgánicos depositaranse, sen excepción, e as papeleiras e os contenedores de residuos domésticos,
envoltos hermeticamente.
4. A efectos da presente norma enténdese coma animal, calquera ser vivo que poda moverse polos seus propios
medios.
Artigo 9. PROHIBICIÓNS RELATIVAS A ACTOS BANDÁLICOS
1.- Está prohibido realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscrición ou grafismo, con
calquera materia (tinta, pintura, materia orgánica, ou similares) ou ben raiando a superficie, sobre calquera
elemento do espazo público, así como no interior ou o exterior de equipamentos, infraestruturas ou elementos
dun servizo público e instalacións en xeral, incluídos transporte público, equipamentos, mobiliario urbano,
árbores, xardíns e vías públicas en xeral e o resto dos elementos do ornato público. Quedan excluídos do presente
precepto os murais artísticos que se realicen con autorización do propietario ou con autorización municipal
2.- Está prohibido causar calquera tipo de prexuízos ou dano ao patrimonio público do Concello de A Fonsagrada
3.-Sen prexuízo da responsabilidade civil subsidiaria dos pais/nais, ou titores/as polas accións dos menores de
idade que dependan deles, aqueles serán tamén responsables directos e solidarios das infraccións descritas neste
artigo cando cometan as mesmas estes estando baixo o seu tutela, e a condición de que quede acreditada a
concorrencia de dolo, culpa ou neglixencia; incluíndose nesta a simple inobservancia
Artigo 10. POTESTADES DA ADMINISTRACIÓN
1. A inobservancia de calquera dos mandatos contidos na presente ordenanza será obxecto da correspondente
actuación municipal de restablecemento e/ou sancionadora.
2. Nos supostos recolleitos no precepto anterior, os axentes da autoridade retirarán e intervirán cautelarmente os
materiais ou medios empregados.
Si polas características da expresión gráfica, do material empregado ou do ben afectado fose posible a limpeza e
a restitución inmediata ao seu estado anterior, os axentes da autoridade cominarán persoalmente á persoa
infractora a que proceda á súa limpeza, sen prexuízo da imposición das sancións que correspondan pola infracción
cometida.
O Concello subsidiariamente poderá limpar ou reparar os danos causados pola infracción, con cargo á persoa ou
persoas responsables e sen prexuízo da imposición das sancións correspondentes. O Concello resarcirase dos
gastos que comporte a limpeza ou reparación, sen prexuízo tamén da imposición das sancións oportunas.
Artigo 11. OBRIGACIÓNS DOS PARTICULARES.
1.-Corresponde aos particulares a limpeza dos pasaxes privados, os patios interiores de mazá, os solares
particulares, as galerías comerciais e en xeral todas aquelas zonas comúns de dominio particular.

Anuncio publicado en: Num BOP 78 año 2020 (04/04/2020
(02/04/2020 08:00:00)
11:44:32)

2. A persoa que conduza a un animal no casco urbán do Concello, deberá facelo valéndose dunha correa ou arnés
e sempre limpará inmediatamente as súas deyeccións. A persoa que conduza ao animal levará sempre envoltorios
de pechadura hermético para as feces e líquidos para aclarar ouriña.
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2.- O Concello exercerá o control e inspección do estado de limpeza dos elementos sinalados anteriormente e, si
non os realizaron os afectados, executará con carácter subsidiario devanditos traballos, imputándolles o custo
dos servizos prestados e sen prexuízo das sancións que correspondan.
3.- Toda a materia resultante do oportuno varrido e/ou limpeza non poderá ser en ningún caso abandonada na
rúa, senón que deberá recollerse nos recipientes adecuados segundo a natureza dos residuos.
4.- O abandono e retirada de vehículos rexerase polo seu normativa específica.
Artigo 12. LIMPEZA EN CASO DE ESTABLECEMENTOS E ACTIVADES COMERCIAIS.
1.- Os titulares de establecementos sexan ou non fixos, tales como bares, cafés, quioscos, postos de venda e
similares, están obrigados a manter en as debidas condicións de limpeza tanto as propias instalacións como o
espazo urbano sometido á súa influencia, durante o horario no que realicen a súa actividade, e a deixalo no mesmo
estado, unha vez finalizada esta.
2.- Particular obrigación incumbe a donos de cafeterías, bares e establecementos análogos en canto á superficie
da vía pública que se ocupe con veladores, cadeiras, así como a beirarrúa correspondente á lonxitude da súa
fachada.
3.- Queda prohibida a colocación de sinais e publicidade sen a expresa autorización dos servizos municipais.
4.- No caso concreto dos mercados municipais e mercadillos ambulantes, os vendedores colaborarán nos labores
de limpeza dos espazos públicos, utilizando os contenedores ou outros sistemas que a tal fin dispoña o Concello
para a recolleita selectiva ou unitaria dos materiais que se abandonan durante e logo de finalizada a actividade.
5.- O Concello poderá esixir aos titulares expresados no número 1 e 2 anterior a colocación de elementos
homologados para a contención dos residuos producidos polo consumo nos seus establecementos,
correspondéndolles, así mesmo, o mantemento e a limpeza de devanditos elementos.

Artigo 13. CIRCOS E ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS, SIMILARES
1.- Aquelas actividades (circos, teatros ambulantes, competicións deportivas etc.) que, polas súas características
especiais para o desenvolvemento do seu cometido, utilicen a vía pública ou se anuncien nela, responderanse das
consecuencias derivadas do deterioro da vía pública, en calquera dos termos que regula a presente Ordenanza.
2.- Os organizadores de calquera evento ou acto público que teña lugar no dominio público, deberá solicitar a
correspondente autorización municipal e serán os responsables de a afección que, como consecuencia dos
mesmos, efectúese á hixiene urbana, debendo adoptar as medidas necesarias e suficientes para preservala.
O Concello poderá esixirlles, como trámite previo e ineludible á autorización, a prestación dunha fianza ou aval
bancario polo importe previsible das operacións específicas de limpeza que se deriven de devandita celebración,
cuxa valoración efectuarán os Servizos Municipais de Hixiene Urbana.
TÍTULO III – RECOLLIDA DE RESIDUOS URBANOS OU MUNICIPÁIS
CAPÍTULO I.- DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 14.- OBXECTO
A regulación contida neste Título ten por obxecto establecer as condicións de prestacións do servizo de xestión
de residuos sólidos urbanos no termo municipal de A Fonsagrada.
Artigo 15.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
1.- Para os efectos previstos nesta Ordenanza están comprendidos no concepto de residuos urbanos ou
municipais(en adiante RSU), de conformidade con canto se dispón na Lei 10/2008, do 3 de novembro de residuos
de Galicia, os seguintes:
a) Os residuos de orixe doméstico.
b) Os residuos xerados en comercios, oficinas, e servizos.
c) Os residuos procedentes da limpeza das vías públicas, zonas verdes, e demais áreas recreativa.
d) Os residuos procedentes de, mercados, feiras, festexos, peregrinacións, excursións, acampadas ou actos
similares.
e) Os mobles, aparellos e electrodomésticos desbotados.
f) Os entullos de construción e obras menores de reparación domiciliaria.
g) En xeral, todos aqueles residuos dos que a súa recollida, transporte, almacenamento, tratamento, ou depósito
controlado corresponda aos municipios de acordo co establecido expresamente na Lei de bases de réxime local e
demais disposicións vixentes.
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2.- Quedan excluídos do ámbito desta Ordenanza, nos termos que se establecen, os seguintes residuos:
a) Perigosos: son aqueles que figuran na lista de residuos perigosos, aprobada no Real Decreto 952/1997, así
como os recipientes e envases que os contivesen; os que foran cualificados como perigosos pola normativa
comunitaria, e os que poida aprobar o Estado de conformidade co establecido na normativa europea ou en
convenios internacionais.
b) Radioactivos.
c) Os residuos específicos de procesos industriais.
d) Os residuos resultantes da prospección, extracción, tratamento e almacenamento de recursos minerais e da
explotación de canteiras.
e) As materias fecais e outras substancias naturais non perigosas das explotacións agrícolas e gandeiras que se
utilicen exclusivamente no marco da explotación agraria.
f) Os residuos xerados pola actividade especificamente sanitaria en hospitais, clínicas e ambulatorios.
g) Os efluentes líquidos vertidos ás augas continentais.
h) Os efluentes gasosos vertidos á atmosfera.
i) Calquera outra clase de material que se goberne por disposicións especiais.
Artigo 16.- ACTIVIDADE MUNICIPAL NA MATERIA
1.- O Concello, a través da fórmula de xestión que se determine, prestará o servizo público de xestión de residuos
sólidos urbanos nos termos previstos nesta Ordenanza, segundo os esquemas organizativos e técnicos que en
cada momento estime oportunos.

2.- Sen prexuízo desta actividade de prestación, e no seu apoio, exercerá de policía para dirixir, previr e, no seu
caso, sancionar as condutas e accións que afecten ao servizo de que se trata.
3.- A prestación do servizo de xestión de residuos sólidos urbanos, é dicir, de prerrecollida, recollida e transporte
de lixo e o seu tratamento e, en xeral, dos residuos sólidos urbanos, é de recepción obrigatoria.
4.- Exclúense deste servizo obrigatorio, na forma establecida na lexislación vixente e, en concreto, nesta
Ordenanza, os residuos de tipo industrial, de construción, sanitarios, contaminados, corrosivos, tóxicos,
perigosos, e todos aqueles para os que na súa xestión se esixa a adopción de especiais medidas hixiénicas,
profilácticas ou de seguridade.
CAPÍTULO II.- DA PRESENTACIÓN E DEPÓSITO DOS RESIDUOS E DOS RECIPIENTES UTILIZADOS
Artigo 17.- SISTEMA DE RECOLLIDA DOS RESIDUOS
1.- Os usuarios están obrigados a depositar o lixo no interior de bolsas de plástico dificilmente rompibles como
recipientes para o depósito do lixo doméstico, comercial e de oficinas, e deberán ter capacidade suficiente para
permitir o seu peche.
Nas zonas en que estea implantada ou se implante no futuro a recollida selectiva de materia orgánica, biorresiduos
ou envases lixeiros, os residuos depositaranse en bolsas separadas: fracción húmida ou resto, e fracción seca, ou
envases. Os outros compoñentes: papel e vidro, depositaranse directamente (sen bolsa) nos colectores específicos
para cada tipo de material.
2.- Depositaranse esas bolsas no interior de colectores normalizados, e prohíbese tirar lixo directamente neles.
3.- No caso de que nun futuro o Concello decida implementar un sistema de recollida “porta a porta”, os usuarios
estarán na obriga de depositar o lixo na porta das súas edificacións no horario e baixo as condicións que a
Corporación estime preciso en virtude do interese xeral dos veciños do Concello.
Artigo 18.- CONDICIÓNS E HORARIOS DE DEPÓSITO DOS RESIDUOS
1.- O Concello de A Fonsagrada establecerá e publicará na súa páxina web a frecuencia e horarios de recollida que
estime axeitados en función da necesidades da cidadanía
Non está suxeito a horario o uso de colectores cando se depositen neles os restos de varrido e limpeza viaria.
Tampouco está suxeito a horario o uso dos colectores de vidro, papel, envases lixeiros e pilas.
O Concello resérvase o dereito a introducir modificacións que, por motivos de interese público, estime necesarios,
divulgando coa suficiente anterioridade os cambios nas formas de prestación, horario, ou a frecuencia da
prestación do servizo.
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O Concello é titular do servizo que preste de forma indirecta, ostentando este servizo en todo momento a
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e a inspección do servizo en todo momento.
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2.- Os obxectos de vidro, louza, metais e, en xeral, os constituídos por materiais inorgánicos que poidan provocar
feridas e danos ao persoal que os manexe, deberán ser depositados en forma que eviten tales danos e, en todo
caso, dentro dos recipientes autorizados.
4.- Os usuarios utilizarán os colectores normalizados para compoñentes específicos: fracción húmida ou resto
(tapa cor verde), colector azul (papel), iglú verde (vidro), colector amarelo (envases lixeiros), e os que se especifican
coa debida sinalización (pilas, etc.).
TÍTULO IV.- REGIMEN SANCIONADOR.
Artigo 19. TIPIFICACION DE INFRACCIÓNS.
Constitúen infraccións administrativas as accións ou omisións tipificadas por a normativa sectorial específica
como incumprimento de deberes, prohibicións, limitacións ou obrigacións contidas nas mesmas e en particular
nas normas contidas na presente Ordenanza Municipal. En defecto de normativa específica e de acordo co
establecido nosa artigos 139 e seguintes da Lei 57/2003, de 16 de decembro, de Medidas para a Modernización
do Goberno Local, efectúase a seguinte clasificación de infraccións:.
1.- Considéranse infraccións leves:


O incumprimento do disposto nos artigos 7, 8, 12 e 13

2.- Considéranse infraccións graves:


A reincidencia de faltas leves dentro dun mesmo ano;



Aqueles incumprimentos que se describen no artigo 9;

 Calquera conduta das recolleitas no apartado anterior ou doutra índole que orixine situacións de degradación
ambiental con risco para as persoas e bens en xeral..
3.- Considérase infracción moi grave:
A reincidencia na comisión de faltas graves dentro de una mesma anualidade

 Calquera conduta das recolleitas en os apartados anteriores ou doutra índole que orixine situacións de
degradación ambiental con alto risco para as persoas e bens en xeral.


Actos de deterioro graves e relevantes de equipamentos, infraestruturas ou instalacións municipais.

Artigo 20. RESPONSABILIDADE.
Aos efectos desta Ordenanza, terán a consideración de responsables das infraccións ambientais previstas na
mesma:
a) As persoas que directamente, por conta propia ou allea, executen a actividade infractora, ou aquelas que
ordenen dita actividade cando o executor véxase obrigado a cumprir dita orde.
b) Cando concorran distintas persoas na autoría da mesma infracción sen que resulte posible deslindar a
participación efectiva de cada unha delas, esixirase a responsabilidade de forma solidaria.
c) Serán responsables subsidiarios ou solidarios polo incumprimento das obrigacións impostas por esta
Ordenanza que conleven o deber de previr as infraccións administrativas cometidas por outros, as persoas físicas
ou xurídicas sobre as que tal deber recaia, cando así os determinen as leis reguladoras dos distintos réximes
sancionadores.
d) No caso de que o autor fose menor de idade, esixirase a responsabilidade dos pais e/ou titores, gardadores ou
responsables legais á hora de proceder ao pago da sanción pecuniaria correspondente así como, no seu caso,
costear os gastos que se deriven de reparación dos danos.
Artigo 21. PROCEDEMENTO.
A tramitación dos expedientes sancionadores que se inicie por infraccións a esta Ordenanza Municipal, regularase
observando o procedemento establecido ao efecto pola lexislación do Procedemento Administrativo Común.
Artigo 22. MEDIDAS CAUTELARES.
Naqueles casos en que exista algún tipo de risco á saúde pública ou que se puidesen ocasionar danos ao medio
ambiente, a Alcaldía, o Tenente de Alcalde delegado do área así como, en casos de risco inminente, os propios
axentes da autoridade poderán adoptar calquera medida cautelar e preventiva que sexa necesaria; incluíndo a
suspensión de actividades así como calquera outra que sexa proporcionada á situación de risco. Todo iso sen
prexuízo do expediente sancionador que, no seu caso, sexa procedente e con independencia do mesmo.
Artigo 23. GRADUACIÓN DE SANCIÓNS.
1.- Para a gradación das respectivas sancións, valoraranse conxuntamente as seguintes circunstancias:

a) Existencia dos prexuízos causados;
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b) Natureza da infracción;
c) Gravidade do dano producido;
d) Grado de malicia, participación e beneficio obtido;
e) Irreversibilidade do dano producido;
f) Reincidencia.
2.- A gradación das sancións e a determinación dos criterios de, culpabilidade, reincidencia, etc., así como a
prescrición de infraccións e sancións e caducidade dos procedementos rexeranse polo establecido na lexislación
do Procedemento Administrativo Común e na normativa de aplicación correspondente.
Artigo 24. SANCIÓNS
As sancións por infraccións á presente Ordenanza serán independentes de calquera outra medida cautelar, ou
reparadora que se adopte polos órganos competentes. As infraccións tipificadas pola lexislación sectorial
específica, nos casos en que se atribúa a potestade sancionadora ao Concello, serán sancionadas con multas e/ou
aqueloutras medidas que prevexa a respectiva normativa de aplicación, previa tramitación do oportuno
expediente. As infraccións establecidas nesta Ordenanza, en defecto de normativa sectorial, serán sancionadas
con multas na forma e contías que se establecen a continuación:

 Infraccións leves: apercibimento ou multa de ata 750 euros;
 Infraccións graves: Desde 751 euros ata 1.500 euros;
 Infraccións Moi graves: Desde 1.501 euros ata 3.000 euros.
Disposición Final Primeira.

Disposición Final Segunda.
A promulgación futura de normas con rango superior ao desta Ordenanza que afecten ás materias reguladas na
mesma, determinará a aplicación automática daquelas e a posterior adaptación da Ordenanza no que for necesario.
O que se publica para xeral coñecemento. En A Fonsagrada, 26 de marzo de 2020.- O Alcalde da Corporación,
Carlos López López
R. 0684

Anuncio
Aprobado por Decreto de Alcaldía número 2020-0077, o Padrón de contribuíntes do prezo público do Servizo de
Axuda no Fogar, na modalidade de libre concorrencia ou prestación básica e de dependencia, correspondente ao
mes de FEBREIRO de 2020, polo importe total de 11.680,08 € (dependencia) e 645,60 € (prestación básica).
Por medio do presente exponse ao público o devandito padrón polo prazo de quince días hábiles, que empezará
a contarse dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poidan
formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, tanto en vía administrativa (artigos 123 e 124 da LPAC),
coma na vía contenciosa (artigos 19, 25 e 46 da LJCA)
O que se fai público para xeral coñecemento e aos efectos de que sirva de notificación colectiva de conformidade
co establecido na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
A Fonsagrada, 26 de marzo de 2020.- O Alcalde- Presidente, D. Carlos López López.
R. 0685
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A presente Ordenanza entrará en vigor entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, sempre que transcorra o prazo sinalado no artigo 65.2 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das Bases
do Réxime Local.

