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el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa».
Lobios, 20 de noviembre de 2013. La alcaldesa.
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
R. 4.692

Lobios
Anuncio de aprobación definitiva
Ao non achegaren reclamacións durante o prazo de exposición
ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario inicial aprobatorio da Ordenanza reguladora
dos usos en espazos de dominio e uso público e das limitacións
aos estacionamentos nas vías e espazos públicos municipais,
cuxo texto íntegro se publica, para o seu xeral coñecemento e
en cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2
de abril, das bases do réxime local.
«Ordenanza reguladora dos usos en espazos de dominio e uso
público e das limitacións ao estacionamento nas vías e espazos
públicos municipais
Exposición de motivos
A Constitución española e o Estatuto de Autonomía de Galicia
contemplan como obriga dos poderes públicos a promoción das
condicións para que toda a cidadanía goce dunha digna calidade de vida, para o cal se fai necesario delimitar os tipos de uso
permitidos e establecer unha zona de regulación do estacionamento dos vehículos dentro do termo municipal de Lobios.
Esta necesidade céntrase, especificamente, na parroquia de
Río Caldo, no lugar dos Baños, onde se sitúa unha zona de concentración de auga natural procedente do río Caldo, utilizada
tradicionalmente na parroquia como destino turístico termal
que vén a incrementar o tráfico e o estacionamento na vía
pública e nos espazos públicos e o uso dos espazos de dominio
público.
Capítulo I. Disposicións xerais, contido e alcance
Artigo 1.- Obxecto
Esta ordenanza ten por obxecto normalizar e regular a utilización, uso e goce dos espazos de dominio e uso público, así
como a utilización, consonte a súa natureza, das vías municipais do Concello de Lobios.
Artigo 2.- Ámbito de aplicación
O ámbito de aplicación da presente ordenanza é o termo
municipal de Lobios e referirase aos seguintes espazos.
a) Os espazos de dominio e uso público e as vías municipais do
lugar dos Baños, na parroquia de Río Caldo.
Capítulo II. Usos en espazos de dominio e uso público e vías
municipais
Artigo 3.- Dereitos e obrigas
a) Toda a cidadanía ten dereito ao uso nos espazos de domino
e uso público, así como a utilización, consonte a natureza das
vías municipais.
b) Os usuarios e usuarias dos espazos de domino e uso público
deberán cumprir as instrucións que sobre a súa utilización figure nos indicadores, anuncios, rótulos e sinais existentes. En calquera caso, deberán atender as indicacións que se formulen
dende o concello.
Artigo 4.- Responsabilidade polos danos ocasionados
a) A vulneración dos contidos desta ordenanza terán a consideración de infraccións e levarán consigo a imposición de sancións aos responsables, así como a obriga de resarcimento de
danos a cargo destes, todo iso con independencia doutras res-
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ponsabilidades de orde administrativa ou penal nas que puidesen incorrer os infractores.
b) Esta responsabilidade é esixible non soamente polos actos
propios, senón tamén polos daquelas persoas de quen se debe
responder e daqueles animais dos que sexa posuidor, segundo a
normativa aplicable.
c) Cando os danos se produzan con ocasión de actos públicos
autorizados, serán responsables os que solicitaron a autorización ou as entidades en cuxo nome a solicitaron.
Capítulo III. Protección do contorno
Artigo 5.- Consideracións xerais sobre protección da contorna
Con carácter xeral, para a boa conservación e mantemento
dos diferentes espazos e zonas verdes non se permitirán, agás
autorización municipal, as seguintes actividades:
a) Todo dano ocasionado sobre os elementos vexetais, árbores, plantas, mobiliario, instalacións, casetas e demais elementos que se atopen nas zonas no ámbito de aplicación da ordenanza.
b) Cortar ou apear árbores situadas en espazos públicos.
e) Podar, arrincar ou partir árbores, pelar ou arrincar as súas
cortizas, cravar puntas, atarlles randeeiras, escaleiras, ferramentas, soportes de estruturas, ciclomotores, bicicletas, carteis ou calquera outro elemento, rubir ou subir a eles.
f) Depositar ou botar, aínda que de forma transitoria, sobre as
escavas das árbores, materiais de obra ou calquera clase de
produtos, elementos ou substancias.
g) Depositar ou botar, aínda que de forma transitoria, nos
espazos e zonas verdes, calquera tipo de residuo, lixos, cascallo, pedras, papeis, plásticos, graxas ou produtos cáusticos ou
fermentables, ou calquera outro elemento, substancia ou produto, que poida danar tanto os elementos vexetais como as instalacións, mobiliario urbano, construcións ou elementos que se
atopen nos espazos e nas zonas verdes.
h) Acender lume, calquera que sexa o motivo, en lugares que
non estean expresamente autorizados.
Artigo 6. Protección da tranquilidade, acougo e confort
Para conservar as condicións idóneas de tranquilidade, acougo
e confort, inherentes a espazos de uso público, esíxese o
seguinte:
a) A práctica de xogos e deportes realizarase nas zonas especificamente acoutadas, cando concorran as seguintes circunstancias:
• Poidan causar molestias ou accidentes ás persoas.
• Poidan causar danos e deterioracións no material.
• Impidan ou dificulten o paso de persoas ou interrompan a
circulación.
• Perturben ou molesten de calquera forma a tranquilidade
pública.
b) A venda ambulante de calquera clase de produtos estará
limitada e regulada, polo que soamente poderán efectuarse
coa correspondente autorización municipal expresa para cada
caso concreto, logo dun informe favorable dos técnicos municipais. A instalación temporal de calquera clase de comercios,
restaurantes, venda de bebidas ou refrescos, xeaderías, churrerías, quioscos, carruseis, atraccións móbiles en xeral, elementos e xogos inchables, casetas feirais etc,.. estará regulada
en virtude do establecido na ordenanza municipal. Se o uso
está permitido, levarase a cabo, exclusivamente, sobre zonas
nas que se teña autorizado, quedando expresamente prohibida
a colocación sobre o resto de superficies. Para a concesión de
autorizacións será necesario dispor de informes favorables,
emitidos dende o concello.
c) Os concesionarios de instalacións temporais deberán axustarse estritamente ao alcance da súa autorización, sendo responsa-
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bles das súas extralimitacións e incumprimento destas. A localización temporal das instalacións poderá verse modificado por causas xustificadas ou por necesidades operativas do concello.
d) Os soportes que conteñan información de carácter oficial
ou institucional poderán ser instalados e situados naqueles puntos asignados de forma expresa e coa consecuente autorización
municipal.
Artigo 7.- Prohibicións nas zonas e espazos públicos
Nas zonas e espazos públicos incluídos no ámbito de aplicación desta ordenanza está totalmente prohibido, excepto
cunha autorización expresa concedida dende o concello:
a) Lavar vehículos, roupas ou proceder ao tendido delas, salvo
autorización sinalizada.
b) Efectuar inscricións, situar ou pegar carteis con publicidade sobre elementos vexetais (árbores, céspede, etc,...) cerramentos (muros, valos, enreixados, celosías, etc,...), soportes
de iluminación pública ou en calquera elemento de mobiliario
urbano existente.
c) Fixar e asegurar as estruturas tipo carpas, toldos, cubertas
móbiles e similares mediante a colocación de tensores ou amarres nas árbores, báculos ou mobiliario urbano. Tampouco se
permiten as ancoraxes mediante “piquetes” ou estacas sobre
céspede, macizos de flores ou arbustos e similares.
d) Utilizar as árbores ou outros elementos vexetais como
soportes ou apoios para a localización de contadores, cableado
e acometidas eléctricas que proporcionan enerxía ás instalacións temporais.
e) Utilizar as escavas para cravar as picas de toma de terra
das instalacións eléctricas.
f) Realizar no interior dos seus recintos calquera clase de traballos de reparación de automóbiles, albanelaría, xardinaría,
electricidade, etc,...
g) A realización de actividades industriais, en calquera das
súas modalidades.
h) Realizar actividades de aeromodelismo ou voos con maquetas propulsadas por medios mecánicos.
i) Está prohibida a acampada, instalar tendas de campaña,
caravanas, autocaravanas ou vehículos habilitados para ese
efecto, practicar cámping ou establecerse con algunha destas
finalidades, calquera que sexa o tipo de permanencia, salvo nos
lugares especificamente indicados para o efecto.
j) Ocupación do espazo público, instalarse con cadeiras,
mesas, apeiros e outros elementos, impedindo o normal desenvolvemento das actividades que nel se realizan.
k) Está prohibida calquera proba ou exercicio de tiro, acender
petardos, a utilización de bengalas e os fogos de artificio.
Capítulo IV. Protección do mobiliario urbano, elementos decorativos, instalacións e construcións
Artigo 8.- Uso do mobiliario urbano
a) O mobiliario urbano existente nas zonas e os espazos libres
deberá manterse seguindo o máis adecuado estado estético e de
uso, non podendo, en ningún caso, realizar inscricións ou pinturas
sobre eles. Tampouco se permite levar a cabo calquera acto contrario á súa normal utilización ou que prexudique ou deteriore a
súa conservación ou impida o seu normal funcionamento.
b) Así mesmo, serán sancionadas aquelas persoas que, facendo un uso indebido de tales elementos, prexudiquen a boa disposición e utilización destes.
Capítulo V. Circulación con vehículos
Artigo 9.- Circulación e estacionamento en zonas e espazos
públicos
A circulación e o estacionamento de vehículos en zonas e
espazos públicos, será regulada de forma específica e concreta
para cada un deles mediante a correspondente sinalización
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que, para ese efecto, se instale atendendo á normativa sobre
tráfico e seguridade viaria, Real decreto lexislativo 339/1990,
polo que se aproba a Lei de tráfico e seguridade viaria e a normativa de desenvolvemento.
En todo caso, atenderase aos seguintes criterios xerais:
1) Queda prohibida a circulación de calquera vehículo de
motor nas zonas de xogos infantís, areeiras e similares.
2) O estacionamento de vehículos deberá realizarse respectando a equitativa distribución de aparcamentos e evitando a
ocupación dos espazos de modo ilimitado impedindo o uso por
outros eventuais usuarios.
3) Prohíbese o estacionamento de caravanas ou auto-caravanas en todas as zonas, espazos públicos e vías municipais, agás
nos lugares sinalizados para esta finalidade.
Capítulo VI. Obras públicas
Artigo 10.- Obras de carácter público
a) As obras de carácter público ou aquelas instalacións provisionais (casetas, cadros eléctricos, etc,...), que afecten a
zonas verdes, parques, xardíns públicos e zonas axardinadas,
proxectaranse e executaranse sen que se xeren alteracións no
espazo ou nos seus elementos.
b) En todo caso, elixiranse as áreas pavimentadas para a localización de instalacións ou desenvolvemento de obras, deixando exentas destas as zonas con vexetación.
Capítulo VII. Réxime xurídico
Artigo 11.- Denuncias por vulneración da ordenanza
Toda persoa física ou xurídica poderá denunciar ante o
Concello de Lobios calquera infracción desta ordenanza. Os
axentes da autoridade con competencia en materia de tráfico
velarán polo cumprimento do disposto nesta ordenanza, formulando as denuncias que correspondan aos seus infractores.
Artigo 12.- Procedemento sancionador
As infraccións cometidas contra o disposto nesta ordenanza
estarán sometidas ao réxime sancionador regulado na Lei
30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, na Lei 7/1985 reguladora
das bases do réxime local e no Real decreto 1398/1993 para o
exercicio da potestade sancionadora.
Capítulo VIII. Infraccións
Artigo 13.- Clasificación
As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves conforme se determine nos artigos seguintes.
Artigo 14. Infraccións leves
Consideraranse infraccións leves:
1. Manipular ou alterar o material vexetal causándolle danos
de escasa importancia.
2. Rubir ou subir a árbores ou arbustos.
3. Camiñar sobre zonas acoutadas ou delimitadas mediante
sebes, valos ou calquera outro elemento disposto a modo de
barreira aínda que non supoña a xeración de danos.
Artigo 15.- Infraccións graves
Consideraranse infraccións graves:
1. A reincidencia en infraccións leves.
2. Manipular ou alterar o material vexetal causándolle danos
de importancia.
3. Podar, arrincar ou partir árbores, ou pelar ou arrincar as
súas cortizas.
4. Cravar puntas nas árbores, atar randeeiras, escaleiras,
ferramentas, soportes de estruturas, ciclomotores, bicicletas,
carteis ou calquera outro elemento.
5. Lavar vehículos, roupas ou proceder ao tendido dela.
6. Botar calquera tipo de residuo en calquera das zonas verdes tipificadas nesta ordenanza, así como a provisión de mate-
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riais de obra ou limpeza sobre as escavas de arboredo ou verter
nelas calquera clase de produto.
7. Acender lume, calquera que sexa o motivo, en lugares que
non estean expresamente autorizados.
8. A práctica de xogos ou deportes fóra de zonas acoutadas
para ese efecto, ou naqueles espazos nos que se atope expresamente prohibido mediante sinais descritivos ou gráficos.
9. Colocar soportes que conteñan información sen contar coa
preceptiva autorización municipal.
10. Efectuar inscricións, colocar ou pegar carteis e fixar publicidade sobre elementos vexetais, muros, cerramentos, soportes verticais ou calquera elemento de mobiliario urbano.
11. Facer un uso indebido dos bancos situados nas zonas verdes.
12. Facer un uso indebido dos xogos infantís e áreas de xogos.
13. Facer un uso indebido ou causar dano, menoscabo ou deterioración no mobiliario urbano, valos, sinalización, esculturas, ou
calquera outro elemento emprazado nas zonas verdes.
14. Inquietar, molestar, perseguir, espantar ou acosar calquera especie animal, que se atope, de forma permanente ou temporal, nunha zona verde.
15. Permitir que os cans circulen libremente e sen que vaian
provistos de correa en calquera tipo de zona ou espazo público.
16. Transitar ou permanecer con cans nas pradarías ou superficies de céspede, penetrar nos macizos axardinados, así como
nos estanques e fontes.
17. Non recoller as dexeccións dos animais e efectuar a limpeza do lugar de forma inmediata.
18. Efectuar labores de aseo dos cans e permitir que beban
das fontes ou se introduzan nelas.
19. Circular con cabalarías ou acceder con calquera animal
por zonas verdes, excepto naquelas zonas acoutadas para ese
efecto para a realización de actos autorizados polo concello.
20. Circular e/ou estacionar con vehículos, caravanas ou
autocaravanas nas zonas onde se prohiba a súa circulación ou
estacionamento.
21. Efectuar acampada, instalar tendas de campaña, caravanas, autocaravanas ou vehículos similares, calquera que sexa o
tipo de permanencias.
22. Ocupación do espazo público, instalarse con cadeiras,
mesas, aveños e outros elementos, impedindo o normal desenvolvemento das actividades que no se realizan.
Artigo 16.- Moi graves
Consideraranse infraccións moi graves:
1. A reincidencia en infraccións graves.
2. Talar ou apear árbores situadas en espazo público.
3. A realización de prácticas industriais ou similares, en calquera das súas modalidades.
4. Efectuar actividades de aeromodelismo ou voo con maquetas propulsadas por medios mecánicos.
5. Realizar probas ou exercicios de tiro, acender petardos,
utilizar bengalas e fogos de artificio.
6. A venda ambulante de calquera tipo de produtos, que non
dispoña de autorización municipal.
7. A instalación temporal de calquera clase de comercios, restaurantes, venda de bebidas ou refrescos, xeaderías, churrerías, quioscos, carruseis, atraccións móbiles en xeral, elementos
e xogos inchables, casetas feirais etc,..., sen as preceptivas
autorizacións municipais.
8. Fixar e asegurar estruturas tipo carpas, toldos, cubertas
móbiles e similares mediante a colocación de tensores ou amarres nas árbores, báculos ou mobiliario urbano. Tampouco se
permite as ancoraxes mediante “piquetas” ou estacas sobre
céspede, macizos de flores ou arbustos e similares.
9. Utilizar as árbores ou outros elementos vexetais como
soportes ou apoios para a localización de contadores, cableado
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e acometidas eléctricas que proporcionan enerxía ás instalacións temporais.
10. Realizar no interior dos seus recintos calquera clase de
traballos de reparación de automóbiles, albanelaría, xardinaría, electricidade, etc,...
11. Cazar, pescar ou danar calquera animal.
12. Introducirse con cans na zona de xogos infantís, nos areeiros e en áreas de xogo de adultos, ou en calquera outra zona
de similares características.
13. Permitir que os cans depoñan as súas necesidades -sólidas
ou líquidas sobre pradarías de céspede, plantacións, zonas
axardinadas, macizos florais ou arbustivos, áreas de xogos
infantís, areeiros, canchas deportivas e similares.
14. Acceder con cans a zonas verdes -especialmente a xardíns
históricos-, nos que figure expresamente a prohibición de
entrada aos devanditos animais.
15. Circular sen autorización, con calquera tipo de vehículo
de motor polo interior das zonas de xogos infantís, areeiros e
similares.
Capítulo IX. Sancións
Artigo 17. Competencia sancionadora
O exercicio da potestade sancionadora correspóndelle a
Alcaldía, segundo o disposto na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, agás que conforme á normativa sectorial correspondente se lle atribúa a outro órgano.
Artigo 18. Sancións
As infraccións dos preceptos establecidos nesta ordenanza
serán sancionadas polo concello de acordo co establecido na
Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, na forma
seguinte:
a) As infraccións leves, con multa de 30 a 750 euros.
b) As infraccións graves, con multa de 751 a 1.500 euros.
c) As infraccións moi graves, con multa 1.501 a 3.000 euros.
A contía das sancións graduarase tendo en conta a natureza
dos prexuízos causados, a intencionalidade, reincidencia e
demais causas que puidesen concorrer.
Entenderase que incorre en reincidencia quen tivese sido
obxecto de sanción firme por unha infracción da mesma natureza das reguladas nesta ordenanza no termo dun ano.
Artigo 19.- Responsabilidade
Serán responsables as persoas físicas ou xurídicas que realicen
os actos ou incumpran os deberes que constitúan a infracción.
Esta responsabilidade será esixible non só polos actos propios,
senón tamén polos daquelas persoas por quen se debe responder e polos animais que se posúan, en aplicación dos artigos
1903 e 1905 do Código Civil.
Artigo 20.- Infraccións a outras disposicións
No suposto de que a infracción cometida contra esta ordenanza vulnerase outros preceptos, leis xerais ou especiais, darase
traslado do feito, por parte do concello, á autoridade ou administración competente para o seu coñecemento e efectos legais
procedentes.
Artigo 21.- Reposición e indemnización
En todo caso, se as condutas sancionadas causasen danos ou
prexuízos aos bens municipais, a resolución do procedemento
poderá, nos termos establecidos no artigo 22 do Real decreto
1398/93, do 4 de agosto, declarar:
a) A esixencia ao infractor da reposición para o seu estado orixinario da situación alterada pola infracción.
b) A indemnización polos danos e prexuízos causados, cando a
súa contía quedase determinada durante o procedemento.
Disposición final
Primeira.- A Alcaldía queda facultada para ditar cantas ordes
ou instrucións resulten necesarias para a adecuada interpreta-
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ción, desenvolvemento e aplicación desta ordenanza, disposicións que quedarán incorporadas como anexos a esta.
Segunda.- Esta ordenanza publicarase no Boletín Oficial da
Provincia e entrará en vigor unha vez que se publique completamente o seu texto e transcorra o prazo de 15 días previsto
nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, reguladora das bases do
réxime local».
Contra este acordo poderá interpoñerse un recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous
meses, contados dende o día seguinte á publicación deste
anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.
Lobios, 20 de novembro de 2013. A alcaldesa.
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
Anuncio de aprobación definitiva
Al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
Reguladora de los Usos en Espacios de Dominio y Uso Público y
de las Limitaciones a los Estacionamientos en las Vías y
Espacios Públicos Municipales, cuyo texto íntegro se publica,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
«Ordenanza Reguladora de los Usos en Espacios de Dominio y
Uso Público y de las Limitaciones al Estacionamiento en las
Vías y Espacios Públicos Municipales”
Exposición de motivos
La Constitución española y el Estatuto de Autonomía de
Galicia contemplan como obligación de los poderes públicos la
promoción de las condiciones para que toda la ciudadanía disfrute de una digna calidad de vida, para lo cual se hace necesario delimitar los tipos de uso permitidos y establecer una
zona de regulación del estacionamiento de los vehículos dentro
del término municipal de Lobios.
Esta necesidad se centra, específicamente, en la parroquia
de Río Caldo, en el lugar de Os Baños, donde se ubica una zona
de concentración de agua natural procedente del río Caldo,
utilizada tradicionalmente en la parroquia como destino turístico termal que viene a incrementar el tráfico y el estacionamiento en la vía pública y en los espacios públicos y el uso de
los espacios de dominio público.
Capítulo I. Disposiciones generales, contenido y alcance
Artículo 1.- Objeto
La presente ordenanza tiene por objeto normalizar y regular
la utilización, uso y disfrute de los espacios de dominio y uso
público, así como la utilización, de conformidad con su naturaleza, de las vías municipales del Ayuntamiento de Lobios.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de la presente ordenanza es el término municipal de Lobios y se referirá a los siguientes espacios.
a) Los espacios de dominio y uso público y las vías municipales
del lugar de Os Baños, en la parroquia de Río Caldo.
Capítulo II. Usos en espacios de dominio y uso público y vías
municipales
Artículo 3.- Derechos y obligaciones
a) Toda la ciudadanía tiene derecho al uso en los espacios de
domino y uso público, así como la utilización, de conformidad
con su naturaleza, de las vías municipales.
b) Los usuarios y usuarias de los espacios de domino y uso
público deberán cumplir las instrucciones que sobre su utilización figuren en los indicadores, anuncios, rótulos y señales
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existentes. En cualquier caso, deberán atender a las indicaciones que se formulen desde el ayuntamiento.
Artículo 4.- Responsabilidad por los daños ocasionados
a) La vulneración de los contenidos de esta ordenanza tendrá
la consideración de infracciones y llevará consigo la imposición
de sanciones a los responsables, así como la obligación de
resarcimiento de daños a cargo de estos, todo eso con independencia de otras responsabilidades de orden administrativa o
penal en las que pudieran incurrir los infractores.
b) Esta responsabilidad es exigible no solamente por los actos
propios, sino también por los de aquellas personas de quien se
debe responder y de aquellos animales de los que sea poseedor,
según la normativa aplicable.
c) Cuando los daños se produzcan con ocasión de actos públicos autorizados, serán responsables los que solicitaron la autorización o las entidades en cuyo nombre la solicitaron.
Capítulo III- Protección del entorno
Artículo 5.- Consideraciones generales sobre protección del
entorno
Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de los diferentes espacios y zonas verdes no se permitirán, excepto autorización municipal, las siguientes actividades:
a) Todo daño ocasionado sobre los elementos vegetales, árboles, plantas, mobiliario, instalaciones, casetas y demás elementos que se encuentren en las zonas en el ámbito de aplicación de la ordenanza.
b) Talar o apear árboles situados en espacios públicos.
e) Podar, arrancar o partir árboles, pelar o arrancar sus cortezas, clavar puntas, atarles columpios, escaleras, herramientas, soportes de estructuras, ciclomotores, bicicletas, carteles
o cualquier otro elemento, escalar o subir a ellos.
f) Depositar o echar aunque de forma transitoria, sobre los
alcorques de los árboles, materiales de obra o cualquier clase
de productos, elementos o substancias.
g) Depositar o echar, aunque de forma transitoria, en los espacios y zonas verdes, cualquier tipo de residuo, basuras, escombros, piedras, papeles, plásticos, grasas o productos cáusticos o
fermentables, o cualquier otro elemento, substancia o producto,
que pueda dañar tanto los elementos vegetales como las instalaciones, mobiliario urbano, construcciones o elementos que se
encuentren en los espacios y en las zonas verdes.
h) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares
que no estén expresamente autorizados.
Artículo 6.- Protección de la tranquilidad, tranquilidad y confort
Para conservar las condiciones idóneas de tranquilidad, tranquilidad y confort, inherentes a espacios de uso público, se
exige lo siguiente:
a) La práctica de juegos y deportes se realizará en las zonas
específicamente acotadas, cuando concurran las siguientes circunstancias:
Puedan causar molestias o accidentes a las personas.
Puedan causar daños y deterioros en el material.
Impidan o dificulten el paso de personas o interrumpan la circulación.
Perturben o molesten de cualquier forma la tranquilidad
pública.
b) La venta ambulante de cualquier clase de productos estará
limitada y regulada, por lo que solamente podrán efectuarse
con la correspondiente autorización municipal expresa para
cada caso concreto, luego de un informe favorable de los técnicos municipales. La instalación temporal de cualquier clase
de comercios, restaurantes, venda de bebidas o refrescos,
heladerías, churrerías, quioscos, carruseles, atracciones móvi-

