
 
 
 

ANUNCIO 
 
 Aprobado inicialmente en pleno do 25 de abril de 2002,  o cadro de sancións para a súa 

incorporación á ordenanza municipal de tráfico, e non habéndose producido ningunha alegación durante o 
período de exposición pública. De conformidade co establecido no citado acordo plenario, a aprobación 
inicial convértese en definitiva e polo presente procédese á publicación íntegra do referido cadro de sancións, 
o cal entrará en vigor unha vez transcorrido o prazo de 15 días hábiles dende o día seguinte á inserción deste 
anuncio no “Boletín Oficial” da Provincia de Pontevedra, en virtude do previsto no artígo 70.2 da Lei 7/1985, 
de 2 de abril e concordantes. 
 

CADRO DE CONTÍAS DE MULTAS POR 
INFRACCIÓNS DE TRÁFICO 

 
Contía da multa 

 

 
ART. DO 

R. X. C./ l.. S. V. 
Total Dto30%

 
FEITO DENUNCIADO 

 
1. NORMAS XERAIS 

 
3 R. X. C. 
9 L. S. V.  160 € 112 € Conducir de modo neglixente (supón falta de atención ou de coidado. 

Débese detallar en qué consiste a neglixencia). 
3 R. X. C. 
9 L. S. V.  310 € 217 € Conducir de modo temerario (supón imprudencia ou menosprezo. 

Débese detallar en qué consiste). 

7.1 R. X. C.  35 € 24.50 € Circular cun vehículo lanzando fumes que resulten nocivos ou dificulten 
a visibilidade. 

7.2 R. X. C. 
54.2 O. M.  60 € 42 € Circular cun ciclomotor con escape libre ou con silenciador ineficaz. 

7.3 R. X. C. 60 € 42 € Circular cun vehículo a motor con escape libre ou con silenciador 
ineficaz. 

7.4 R. X. C. 60 € 42 € Circular cun vehículo a motor ou un ciclomotor expulsando os gases do 
motor a través dun tubo resoador. 

12 R. X. C. 35 € 24.50 € Circular dúas persoas nun ciclomotor. 

9 R. X. C. 310 € 217 € Excederse nun 50 % a ocupación de prazas do vehículo, excluído o 
conductor (nun turismo de 5 prazas ir 7 ou máis). 

9.1 R. X. C. 35 € 24.50 € Transportar, nun vehículo, un número de persoas superior ó de prazas 
autorizadas. 

10 R. X. C. 
11.2 L. S.  V. 35 € 24.50 € Transportar, nun vehículo, persoas en lugar distinto ó destinado e 

acondicionado para iso. 

10 R. X. C. 60 € 42 € Circular con menores de doce anos en asentos dianteiros do vehículo, 
sen utilizar dispositivo de seguridade homologado. 

11 L. S. V. 60 € 42 € 
Circular con menores de doce anos como pasaxeiros de ciclomotores ou 

motocicletas. (Excepción a maiores de 7 anos se conducen os pais ou 
persoa maior de idade autorizada) 

13 R. X. C. 92 € 64.40 € Circular por vía urbana cun vehículo que exceda das dimensións 
permitidas (10 t de P. M. A. e/ou 10 metros de longo) 

18.1 R. X. C. 
11.2 L. S.  V. 35 € 24.50 € Conducir un vehículo sen mante-la propia liberdade de movementos (p. 

e. , ir tres ou máis nos asentos dianteiros) 
18.1 R. X. C. 
11.2 L. S.  V. 35 € 24.50 € Conducir un vehículo sen mante-lo campo de visión (p. e. , levar vultos 

no asento dianteiro tapando a visión). 
18.1 R. X. C. 
11.2 L. S.  V. 60 € 42 € Conducir un vehículo sen mante-la atención permanente á conducción 

(p. e. , utilizando o teléfono) 
18.2 R. X. C. 
11.3 L. S.  V. 60 € 42 € Conducir usando auriculares conectados a aparellos receptores ou 

reproductores de son. 



 
 

310 € 217 € Conduci-lo vehículo cunha taxa de alcol  expirado de 0.26 a 0.50 mg/l 
20 R. X. C. 400 € 280 € Conduci-lo vehículo cunha taxa de alcol expirado a partir de 0.51 mg/l e 

en caso de conductores noveis ou profesionais. 
 

110.1 R. X. C. 
44.3 L. S. V.  60 € 42 € 

 
Facer uso inmotivado ou esaxerado de sinais acústicos. 

110.1 R. X. C. 
44 L. S. V. 60 € 42 € Usar sinais acústicos estridentes. 

117 R. X. C. 
47.1 L. S. V.  35 € 24.50 € Non utiliza-lo cinto de seguridade. 

118.1 R. X. C. 
 47.1 L. S. V. 35 € 24.50 € Non utiliza-lo casco protector homologado en moto ou ciclomotor. 

 
2. OPERACIÓNS DE CARGA E DESCARGA

16 R. X. C. 60 € 42 € Efectuar operacións de carga e descarga ocasionando perigo ou 
perturbando gravemente o tránsito doutros usuarios. 

16 R. X. C. 60 € 42 € Efectuar operacións de carga e descarga sen respecta-las disposicións 
municipais sobre horario e lugares.. 

 
3. SENTIDO DE CIRCULACIÓN  

 
29.2 R. X. C. 
 13 L. S. V. 160 € 112 € Circular pola esquerda en vía de dobre sentido de circulación. (Se existe 

perigo, aplica-lo artigo 3) 
 

4. VEHÍCULOS 
 

46.1 B) R. X. C. 

 19.1 L. S. V. 
160 € 112 € 

Circular sen modera-la velocidade ou deterse en caso necesario cando 
haxa peóns na vía, ou ó aproximarse a un paso de peóns, a un mercado 

ou a un autobús parado. 
55.2 R. X. C. 
 20.5 L. S. V. 310 € 217 € Establecer competencia de velocidade en vías públicas. 

 
5. PRIORIDADE EN INTERSECCIÓNS 

 

56.2 R. X. C. 160 € 112 € Non cede-lo paso nunha intersección regulada por Axente, facendo caso 
omiso ás ordes deste. 

56.3 R. X. C. 
 24 L. S. V. 160 € 112 € Non cede-lo paso nunha intersección regulada por semáforo, cando así o 

indiquen as luces correspondentes. 
56.5 R. X. C. 
 24 L. S. V. 160 € 112 € Non cede-lo paso nunha intersección regulada con sinal vertical de 

STOP ou de CEDA O PASO. 
57.1 R. X. C. 
 24 L. S. V. 160 € 112 € Non cede-lo paso, nunha intersección sen regular, a outro que se 

aproxime pola súa dereita. 
59.2 R. X. C. 
 24 L. S. V. 60 € 42 € Quedar detido nunha intersección, impedindo a circulación transversal. 

 
 

6. PRIORIDADE EN PASO DE PEÓNS 
 

65.1 A) R. X. C. 
23.1 A) L. S. V.  160 € 112 € Non respecta-la prioridade en paso de peóns, nun lugar debidamente 

sinalizado. 



65.1 A) R. X. C. 
23.1 C) L. S. V.  160 € 112 € Cruzar co vehículo a beirarrúa ou beiravía sen conceder prioridade ó 

peón. 
 

7. INCORPORACIÓN Á CIRCULACIÓN
 

72.1 R. X. C. 
 26.1 L. S. V. 160 € 112 € Incorporarse á circulación, estando parado ou estacionado, sen cede-lo paso a outro 

vehículo obrigando a un conductor a manobrar bruscamente. 
 

8. CAMBIO DE DIRECCIÓN
 

74.1 R. X. C. 
 28.1 L. S. V 160 € 112 € Realizar un xiro co vehículo sen advertilo con suficiente antelación ós conductores 

que circulan detrás. 

74 R. X. C. 160 € 112 € Xirar á esquerda con perigo para os que se achegan en sentido contrario 
obrigándoos a manobrar bruscamente. 

74.2 R. X. C. 
 28.2 L. S. V. 160 € 112 € Desprazarse lateralmente para cambiar de carril sen respecta-la prioridade do que 

circula polo carril que se pretende ocupar. 
 

9. CAMBIO DE SENTIDO DA MARCHA 
 

78.1 R. X. C. 
 29 L. S. V. 160 € 112 € Efectua-lo cambio de sentido de marcha sen advertilo con antelación. 

78.1 R. X. C. 
 29 L. S. V. 160 € 112 € Efectualo con perigo obstaculizando a outros usuarios. 

 
10. CIRCULAR MARCHA ATRÁS 

 
81.1 R. X. C. 
 31.2 L. S. V. 60 € 42 € Non efectuar lentamente a manobra de marcha atrás ou non efectuala coa máxima 

precaución. 
 

11. ESTACIONAMENTOS
 

90.2 R. X. C. 
 38.2 L. S. V. 60 € 42 € Estacionar un vehículo separado do bordo da calzada. 

91.2 A) R. X. C. 
 . 

92 € 64.40 € Estaciona-lo vehículo de forma que non permite o paso a outros non deixando libre 
un carril ou deixando un espacio inferior a tres metros. 

91.2 B) R. X. C. 
 

92 € 64.40 € Estaciona-lo vehículo impedindo a outro debidamente parado ou estacionado, 
incorporarse á circulación. 

 
91.2 C) R. X. C. 
92.2 F) R. X. C. 

21-13 O. M. 
92 € 64.40 € Estacionar obstaculizando a normal utilización do paso de saída ou acceso a un 

inmoble de vehículos, persoas ou animais. 

91.2 D) R. X. C. 
 

92 € 64.40 € 
 

Estaciona-lo vehículo obstaculizando a normal utilización dos pasos rebaixados 
para diminuídos físicos. 

91.2 E) R. X. C. 
 

92 € 64.40 € Estacionar nas medianas, separadores, illas ou outros elementos de canalización do 
tráfico. 

91.2 F) R. X. C. 
 

92 € 64.40 € Estacionar impedindo o xiro autorizado polo correspondente sinal. 

91.2 G) R. X. C. 
94.2 C) R. X. C. 

43.4 O. M. 
92 € 64.40 € Estacionar en zona reservada a carga e descarga durante as horas de utilización. 

91.2 H) R. X. C. 
94.2 G) R. X. C. 

21.4 O. M. 
92 € 64.40 € Estacionar en dobre fila sen conductor. 



91.2 I) R. X. C. 
94.1 I) R. X. C. 92 € 64.40 € Estacionar nunha parada de transporte público (bus ou taxi) sinalizada e 

delimitada. 

91.2 J) R. X. C.  92 € 64.40 € Estacionar en espacios reservados a Servicios de Urxencia ou Seguridade. 

91.2 L) R. X. C. 92 € 64.40 € Estacionar no medio da calzada. 

91.2 M) R. X. C. 92 € 64.40 € Calquera estacionamento que constitúa un perigo ou obstaculice gravemente a 
circulación (p. e., estacionar en esquina). 

92.1  R. X. C. 60 € 42 € Estacionar un vehículo sen situalo paralelamente ó bordo da calzada (p. e., en 
batería). 

92.2  R. X. C. 60 € 42 € Estacionar de forma que non permita a mellor utilización do resto do espacio 
dispoñible. 

94.2 A) R. X. C. 92 € 64.40 € Estacionar no paso de peóns (en relación co artigo 94.1 B) R. X. C. ). 

94.2 A) R. X. C. 92 € 64.40 € Estacionar en zona monumental, sen autorización correspondente (tarxeta de 
residente, p. e. ), en relación con artigo 94.1 C) R. X. C.  

94.2 B) R. X. C. 60 € 42 € 

Estacionar en lugares habilitados pola Autoridade Municipal como de 
estacionamento con limitación horaria, sen coloca-lo distintivo que o autoriza, ou 
cando colocado o distintivo se manteña estacionado o vehículo en exceso sobre o 

tempo máximo permitido pola Ordenanza Municipal. 

94.2 D) R. X. C. 92 € 64.40 € Estacionar en zona sinalizada para uso exclusivo de minusválidos (con tarxeta). 

94.2 E) R. X. C.  
10 O. M.  160 €  112 € Estacionar sobre a beirarrúa. 

94.2 E) R. X. C. 250 €   175 € Estacionar sobre a beirarrúa coas catro rodas. 

94.2 E) R. X. C. 
 

250 € 175 € Estacionar sobre a beirarrúa, impedindo o paso de peóns, obrigándoos a baixar á 
calzada. 

 
 

12. COMPORTAMENTO ANTE ACCIDENTES 
 

129 R. X. C. 
51.1 L. S. V.  

160 € 112 € Non avisar ou non colaborar cos Axentes, estando implicado nun accidente de 
circulación. 

129 R. X. C. 
51.1 L. S. V.  

160 € 112 € Negarse a facilitar datos a outros implicados no accidente de circulación. 

 
13. SINALIZACIÓN 

 
132.1 R. X. C. 
53.1 L. S. V. 

92 € 64.40 € Non obedece-los sinais de circulación que establezan unha obrigación ou unha 
prohibición. 

132.3 R. X. C. 160 € 112 € Non obedece-las indicacións dos semáforos. 
143 R. X. C. 

 
160 € 112 € Non obedece-las ordes ou sinais do Axente (se se trata de regulación nun 

cruzamento, aplica-lo artigo 56. Se se trata de conducción temeraria, aplica-lo 
artigo 3). 

 
No non previsto no presente cadro de sancións, aplicaranse as previstas na Lei 19/2001 na súa 
contía media.” 

 
O Grove, 22 de agosto de 2002 
O ALCALDE 
 
 
 
 

 
Miguel Angel Pérez García 



MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DE TRÁFICO, REGULANDO 
A ZONA DE ESTACIONAMENTO LIMITADO, ZONA AZUL. 
 
 
Engádense á ordenanza municipal de tráfico ós seguintes artigos. 
 
 Art. 88. 
 
  Os estacionamentos regulados e con horario limitado, que existirán naquelas 
rúas e xonas habilitadas e sinalizadas para iso, que en todo caso deberán de coexistir cos de 
libre utilización, someteranse as seguintes determinacións: 
 

1. O estacionamento efectuarase mediante disco comprobante horario, que 
indicará a hora e o día do mes, ou semana, do estacionamento. 

2. O conductor do vehículo está obrigado a coloca-lo disco horario no lugar da 
parte interna do parabrisas que permita totalmente a súa visibilidade desde o 
exterior. 

3. O periodo máximo de permanencia dun vehículo en zona azul será de unha 
hora. 

4. Quedan excluídos desta limitación, os vehículos da policía, bombeiros, 
ambulancias e médicos en servicio de urxencia. 

5. Unha vez concluído o tempo máximo de autorización, o vehículo deberá de 
abandona-lo aparcamento, e non poderá volver a estacionar na mesma rúa ou 
praza, atan transcorridas dúas horas. 

6. Horario de limitación comprenderá de 09 a 14 horas e de 16 a 20 horas. Agás os 
domingos e festivos e a tarde dos sábados, que non haberá limitación. 

7. Despois de sinalar a hora de chegada no disco horario, non se poderá variar ata 
que o vehículo abandone o estacionamento en zona azul. 

 
Art. 89. 
 
 Constituirán infraccións específicas desta modalidade de estacionamiento: 
 
1. A falta de disco comprobante horario. 
2. Sobrepasa-lo límite horario indicado no comprobante unha hora. 
3. Modifica-la hora de chegada despois do estacionamento. 
4. Estacionar de novo o vehículo na mesma rúa ou praza, antes de transcorrer dúas 

horas contadas desde a hora de chegada. 
5. Ocupar duas prazas de estacionamento, ou non axustarse ó espacio marcado 

para o vehículo. 
 
Artt. 90. 
 

  Cando un vehículo estea estacionado en zona de estacionamento regulado e 
con horario limitado durante máis dunha hora e media, contado desde que fora denunciado 
polo incumprimento das normas que regulen este tipo de estacionamento, poderá ser 
inmovilizado, o obxecto de identifica-lo seu cohnductor e notifica-la denuncia pertinente, 



podendo igualemente ser retirado e trasladado ó depósito municipal. Neste caso, 
notificarase a persoa que pida a devolución do vehículo os gastos que supoñan a 
inmovilización, o traslado e o depósito, segundo proceda, de acordo co que determine a 
ordenanza vixente sobre traslado e depósito de vehículos. 
 
 Art. 91. 
 
  Considerando que a ocupación da vía pública co estacionamento de 
vehículos, supón o uso dun ben escaso, que debe ser repartido, en virtude das facultades 
que se recoñecen ó Concello no art. 25 da LRBRL e art. 7 do Texto Articulado da Lei 
sobre Tráfico e Circulación e Seguridade Vial, créase o servicio público de zona azul, que 
pretende acada-lo acceso igualitario e limitado de tódolos conductores ó aparcamento nas 
zonas onde este é especialmente escaso. 
 
  As rúas, prazas, etc. onde se aplique o estacionamento limitado gratuito 
zona azul, estará regulado polo correspondente bando da Alcaldía. 
 
 Art. 92. 
 
  Prevense como sancións ó abeiro da normativa vixente na materia por 
estacionar en zona azul por tempo superior a unha hora no mesmo lugar da zona de 
estacionamento regulado 14 €; E por modifica-la hora de chegada, despois de estaciona-lo 
vehículo en zona azul sen cambialo de lugar, 36 €. Estacionar en zona azul sen disco 
horario que marque a chegada 14 €. 
 

O Grove, 03/12/04 
O Alcalde 

 
 
 

Miguel Angel Pérez García 



 

BOP. 15/02/06 

MODIFICACION DA ORDENANZA REGULADORA 
DO IMPOSTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 

MECANICA 
Artigo 2: 

"3. Terán unha bonificación do 100% os vehículos históricos ou aqueles que teñan unha 
antigüedade mínima de 25 anos, contados a partir da data da súa fabricación ou, se esta non 
se coñecese, tomarase como referencia a da súa primeira matriculación ou, no seu defeuto, 
dende a data que o modelo se deixou de fabricar. 

Esta bonificación practicarase de oficio polo Concello coa elaboración anual do Padrón do 
Imposto. 

O Grove, 31 de xaneiro de 2006.—0 Alcalde, Miguel A. Pérez García.  
 

 


	ANUNCIO 
	 
	ART. DO 
	FEITO DENUNCIADO
	Total
	Dto30%
	Miguel Angel Pérez García 
	BOP. 15/02/06 

	 


