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INSTRUCIÓN T¡ZOTS PARA A APLICACIÓN DA ORDBNANZA XERAL MUNICIPAL SOBRE
TRÁFIco, CIRcULACTÓN nn vEHÍCULos A MoToR B SEGURIDADE vIÁL REFERENTE A
ENTRADA E SAÍDA DE VEHTCULOS (VAOS)

NORMATIVA DB APLICACIÓN

Plan Xeral de Ordenación Urbana do termo municipal de Cedeira do ano 1995 (PXOU).
Real Decreto 31412006 de 17 de Maruo polo que se aproba o Código Técnico da Edificación (CTE),
Lei 1012014, do 3 de decembro, de accesibilidade.
Decreto 3512000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución
da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. (D35)
Orden YM56112010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados. (OVIV)
Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viál (BOP no 66,
do 12 de abril de 2010, modificada e publicada no BOP no 246, do27 de decembro de 2012). (OT)

Vaos:

Supón a concesión de autorización para a entrada e saída de vehículos ao interior de inmobles cando sexa
necesario atuzar beirarrúas ou outros bens de dominio e uso público.

Tipos de vaos:

1) Permanentes:
a)Garaxes privados ou de comunidades de propietarios con un ou máis vehículos e unha superficie mínima de
15 m2.
b)Garaxe público con capacidade superior a cinco prazas e talleres con cabida superior a cinco vehículos, a
condición de que acrediten que prestan servizos permanentes de urxencia ou servizo público.
c)Garaxes destinados a vivenda unifamiliar.
d)Edificios ou instalacións de equipamentos comunitarios de carácter sanitario, hospitais e ambulatorios.
e)Gasolineiras, estacións de servizo, venda de carburantes.
f)Aparcadoiros de promoción pública,
g)Edificios destinados a organismos oficiais, cando anafvreza do mesmo esíxeo.

2) Laborais:
a)Talleres con capacidade inferior a dez vehículos ou que aínda tendo unha capacidade superior, non
xustifiquen que prestan servizo permanente de urxencia,
b)Obras de construción, derriba, reforma e reparación de edificios.
c)Almacéns de actividades comerciais.
d)Concesionarios de automóbiles, compravenda de vehículos usados e aluguer sen condutor.
e)Outras actividades de características análogas.
O horario laboral, establécese con carácter xeral de 08:00 a 21:00 horas, con excepción de domingos e

festivos.

3) Nocturnas:
a) Garaxes destinados individuais nos que a capacidade do local sexa dun vehículo.
b)Garaxes de comunidade con capacidade do local superior a dez vehículos nos casos en que esta modalidade
de autorización sexa solicitada.

¿Quen o pode solicitar?
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Pode ser solicitada polo propietario, posuidores lexítimos dos inmobles ou promotores e contratistas, no
suposto de obras.

Datas e prazos:

Data de solicitude: En calquera momento.
Prazo de resolución: 3 meses ou silencio desestimatorio
Contra o acordo que denegue ou conceda o vao cabe interpoñer recurso de reposición ante o órgano que
resolveu.

I)ocumentación necesaria:

- Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos
documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia de
poder para representalo.
- Plano de situación.
- Plano da fachada do inmoble con delimitación expresa da entrada solicitada a escala.
- Plano de planta e número de prazas existentes por andar.
- Fotografías do garaxe. Exterior e Interior
-Licenza de obra e primeira ocupación cando nela conste expresamente azona ou reserva de aparcadoiro.
-Licenza de habilitación do local para garaxe (cando requira obra) ou de modificación de uso.
- Licenza de apertura, cando nela conste expresamente a zona de aparcadoiro ou se teña outorgada para
actividades de reparación, venda, alugamento, exposición, lavado, engraxamento, ou inspección de vehículos
ou cando se trate de estacións de servizo.
- Xustificación do cumprimento da NBE CPI ou CTE DB - SI no local dedicado a garaxe.
- Outra documentación que se considere necesaria.
A autorización outorgarase logo de comprobar os documentos presentados e de contar co informe favorable
dos servizos correspondentes.

Nos espazos que non conten coa autorización ou coas condicións para o destino de uso de garaxe, tramitarase
o cambio de uso, que poderá incluír as obras necesarias a tal efecto, xustificando o cumprimento da
normativa urbanística e técnica, en particular das medidas de seguridade contraincendios, nos seguintes
termos:

o Garaxe de superficie útil inferior a 100m2 (Risco especialbaixo)

Informe ou memoria emitido por técnico competente no que se indique que o local está
acondicionado para o seu uso como cocheira ou garaxe, expresando a súa superficie, capacidade de
vehículos, esbozo de situación con respecto ao inmoble en que se sitria e detalle dos accesos a este.

En todo caso, deberá acreditar que o local reúne as condicións esixidas pola normativa de aplicación
(incendios, urbanística, ...) e pola ordenanza reguladora, para o uso ao que se destina.

Incluirase unha memoria que verifique as medidas de protección contraincendios do local, como
mínimo o seguinte cumprimento do DB-SI:

Þ Resistencia elementos estruturais R90 (Táboa 3.1 DB SI6)
Þ Porta de separaciónBl2 45-C5 (Táboa 2.2 DB SI 1)
Þ Revestimentos teitos e paredes B-s1,d0 (Táboa 4,1 del DB SI 1)
Þ Revestimentos solos BFL-sl (Táboa 4.1 delDB SI 1)
Þ Evacuación a do portón do garaxe: porta de paso peonil de anchura superior a 0,80 m e

inferior a 1,20 m (Táboa 4.1-Dimensionado dos elementos da evacuación do DB SE 3)
Þ Lámpada de emerxencia sobre a porta peoníl (apartado 2 do DB SU 4)
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Þ Extintor portátil de eficacia 2lA - | 138 (Táboa 1,1 do DB SI4)
Þ Ventilación mínima:

-Ventilación natural: 0,5m2 cada 200m'

-Ventilación mecánica: 6 renovacións por hora

¡ Garaxe de superficie útil superior a 100m2

Axuntarase proxecto redactado e visado por técnico competente

Excepcións:

Para vaos en edificacións, locais anteriores â data de entrada en vigor da ordenanza vixente de tráfico (12 de
abril de 2010) e cando alicenza de vao non supoña restrición do aparcadoiro público; se sitúe en locais do
Casco Antigo, núcleo urbano ou rural, corresponda a vivendas unifamiliares ou plurifamiliares e outros
supostos de natureza aníúoga, o Concello poderá alterar as esixencias en forma discrecional e razoada.

Aos locais non lles serán de aplicación os parámetros técnicos de normativa posterior â autorización do uso
garaxe ou uso análogo para o que se poida solicitar o vao, principalmente os requisitos de habitabilidade e os

do Código Técnico, ou nos supostos de imposibilidade material de levar a cabo ditas adaptacións en locais
nos que se solicite o novo uso, xustificadamente e que non conleve risco para bens ou persoas.

Nestes casos adoptarase a solución para o vao, que supoña a menor restrición para o uso peonil e rodado.

Condicións do local:

O local que se destine a garaxe debe cumprir as seguintes condicións

-Plano horizontal de 5 metros dentro do local e antes de saír ao exterior na liña de fachada, salvo
excepcións xustificadas.

Aplicaráse a excepción pola imposibilidade física do local para acoller este espazo ou outras razóns
análogas.

-As poftas do garaxe non sobrepasarán na súa apeftura a liña de fachada.

Aplicaráse a excepción a esta disposición no caso de edificacións e locais anteriores â data de entrada en
vigor da ordenanza aplicable.

Obras autorizables:

-Sinalización horizontal: Pintado unha franxa amarela de lonxitude correspondente á do ancho da
entrada, pintada no bordo ou na calzada xunto ao bordo.

Aplicaráse esta disposición en todo caso, A anchura será de mínimo 3,00 metros e máximo 5,00 metros.

O Concello poderá outorgar lonxitudes maiores ou menores das especificadas en casos excepcionais
debidamente xustificados.

-Acceso:

ÞProhíbese a colocación de ningún elemento ocupando a calzada. (art. 55 OT).
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ÞOs vaos vehiculares non invadirán o ámbito de paso do itinerario peonil accesible nin alterarán as
pendentes lonxitudinais e transversais dos itinerarios peonís que atravesen. (art. 13 OVIV).

ÞOs vaos vehiculares non deberán coincidir en ningún caso cos vaos de uso peonil. (art. 13 OVIV).

TIPO DE REBAIXE EN FLINCION DO ANCHO DA BEIRARRUA:

Ancho da rúa Rebaixe (opcións)
Beirarrúas estreita de ancho inferior a 1,50
metros

Rebaixe no bordo
Rebaixe na beirarrúa estreita
Excepcións xustifi cadas

Beirarrúas ancha de ancho igual ou superior a
1,50 metros

Rebaixe no bordo
Rebaixe na beirarrúa ancha
Excepcións xustificadas

REBAIXE NO BORDO

A composición do acceso axustarase ao seguinte:
¡ Bordo achafranado,

Chafrán no elemento de bordo da beirarúa, con pezas de forte pendente e cofto
desenvolvemento que si poden salvar os vehículos.

REBAIXE NA BEIRARRUA ESTREITA

A composición do acceso axustarase ao seguinte

o Bordo achafranado.
o Pendente máxima itinerario peonil:6%o
r Recomendable:

Pavimento zona vao: Cambio textura e cor, resaltes inferiores a 5 mm e

pezas sen bisel, que alerten da presenza do vehículo
Encintado intermedio do pavimento do vao e da beirarrúa

REBAIXE NA BEIRARRÚA ANCHA'

A composición do acceso axustarase ao seguinte:

o Paso peoníl libre: 0,90 metros (recomendado 1,20 metros)
. Dimensión máxima do rebaixe: 0,60 metros
. Resalte máximo entre vao e calzada:2 -3 cm
o Recomendable:

Pavimento zona vao: Cambio textura e cor, resaltes inferiores a 5 mm e
pezas sen bisel, que alerten da presenza do vehículo

Encintado intermedio do pavimento do vao e da beirarrúa

REBAIXE FORA DA BEIRARRÚR:

A composición do acceso axustarase ao seguinte:

. Exclusivamente en zonas con espazo de aparcamento
o Dimensión máxima: 0,60 metros
o Resalte máximo entre vao e calzada'.2 -3 cm
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o Pendente máxima: 12 Yo

o Construción con elementos metálicos facilmente desmontables. Debe permitir discorrer a

auga por debaixo del,

Condicións xerais:

1. SINALIZACION VERTICAL:
Sinalizarase verticalmente o vao solicitado, cunha placa visible segundo o modelo oficial.
A placa deberá instalarse en zona visible da porta de entrada ou saída do inmoble, preferentemente no
lateral dereito ou no seu defecto, na zorl,a central superior da fachada da porta. Excepcionalmente,
naqueles inmobles con accesos de longo recorrido, permitirase que se coloque en barra vertical.

2. SINALIZACION HORIZONTAL:
Sinalizarase horizontalmente o vao solicitado, pintado unha franxa amarela de lonxitude correspondente á

do ancho da entrada, pintada no bordo ou na calzada xunto ao bordo,
A pintura deberá manterse en perfectas condicións de conservación.

3. ACCESO:
Non se permitirá en ningún caso colocar rampas ocupando a calzada,
As obras necesarias para executar, modificar ou suprimir vaos realizaranse previa comunicación, por
persoa competente designada polo titular, debéndose repoñe-lo pavimento existente na beirarrúa (baldosa,
formigón, etc.), de forma que non exista descontinuidade no pavimento do resto da beirarrúa.
As obras deberán estar rematadas para que poida ser entregada ó titula-la placa distintiva do vao,
acreditándose mediante fotografía.

4. CONSBRVACION E RBPOSICION:
Renovar o pavimento cando o ordene o Concello.
Refacer a beirarrúa e o bordo ó seu estado orixinario cando alicenza extíngase ou sexa anulada.
A constitución e actualizaciín do depósito ou outra garantía, cando sexa requirido, para asegura-la
reposición da beirarrúa e o bordo.
Pintar o bordo sempre que o Concello o demánde.
Conservar en bo estado o pavimento e a placa de vao

Obrigas económicas:

Taxas segundo a Ordenanza Fiscal.

Tramitación:

Servizo de Urbanismo
Enderezo: C/ Rúa Real, 15, 15350 Cedeira (A Coruña)
Tfno.: 981 480 000
Fax: 981 482 506

Rexistro de vaos:

Listado no que se incorporaran os datos necesarios para o control efectivo dos vaos.

PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DOS VAOS

- Tramitación:

DOCUMENTO DATA MOD
FASE INICIACION

INSTANCIA DE PARTE
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OFICIO: Providencia de incoación da Alcaldía ordeando a

Instrución do Procedemento

FASE INSTRUCION
I Informe da Policía Local
2 PROPOSTA da Alcaldía para ACORDO da XGL

FASE TERMINACION
1 ACORDO da XGL
2. Arquivo e remisión a Tesourería
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