
Aprobado en sesión plenaria de 21-12-2016

Páxina 1

PLAN NORMATIVO MUNICIPAL PARA 2017

Norma Fundamento legal específico Obxecto Previsión de aprobación

1º trimestre

1º trimestre

2º trimestre

Ordenanza de mellora da accesibilidade ás 
edificacións residenciais e de usos terciarios

Art. 3.3.a) e 4.4 do Real Decreto 
Lexislativo 7/2015

Facer efectivo o principio de desenvolvemento 
territorial e urbano sostible, ao abeiro do previsto no 
Real Decreto Lexislativo 7/2015, polo que foi aprobado 
o texto refundido da Lei do solo, establecendo as 
condicións de accesibilidade ás vivendas, en 
desenvolvemento das previsións legais e considerando 
a existencia de numerosas vivendas sen ascensores ou 
outros aparatos elevadores, así como tamén, polo seu 
carácter complementario do uso residencial, a mellora 
nas condicións de accesibilidade ás edificacións con 
usos terciarios (comerciais, prestadoras de servizos, 
etc.)

Ordenanza de regulación integrada do exercicio de 
actividades económicas e apertura de 
establecementos públicos

Disposición derradeira primeira do 
Decreto da Xunta de Galicia nº 
144/2016, do 22 de setembro, polo que 
foi aprobado o Regulamento único de 
regulación integrada de actividades 
económicas e apertura de 
establecementos

Establecer o réxime xurídico e o procedemento de 
intervención administrativa aplicables ao exercicio de 
actividades económicas e á apertura dos 
establecementos destinados ás mesmas, á 
organización e desenvolvemento de espectáculos 
públicos e actividades recreativas e á realización de 
actos de uso do solo e do subsolo, en cumprimento do 
mandato de desenvolvemento regulamentario contido 
na disposición derradeira sexta da Lei 9/2013, do 19 de 
decembro, do emprendemento e da competitividade 
económica de Galicia.
Valorarase igualmente a actualización e mesmo a 
refundición con esta da vixente Ordenanza municipal 
reguladora do exercicio de actividades de servizo  e da 
realización de obras menores (BOP 19 de setembro de 
2012), co fin de adaptar a regulación municipal nesta 
materia tanto á Lei 9/2013 como á Lei 2/2016, do 10 
de febreiro, do solo de Galicia e ao Decreto nº 
144/2016

Ordenanza xeral reguladora da concesión de 
Subvencións

Art. 17.3 Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de Subvencións

Canalizar a actividade municipal de fomento  cun 
maior grao de transparencia da que ofrece a 
regulación a través das Bases de Execución do 
Presuposto, concretando, como mínimo, os extremos a 
que se refire o artigo 17.3 da Lei Xeral de Subvencións
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2º trimestre

2º trimestre

Regulamento de uso de instalacións culturais Art 25.2.m) da Lei 7/1985 2º trimestre

Regulamento do Servizo de Cemiterio municipal 3º trimestre

3º trimestre

Modificación da Ordenanza municipal de limpeza e 
Medio Ambiente en materia de benestar animal

Modificar a ordenanza vixente de limpeza e medio 
ambiente para concentrar nesta norma, a prol dos 
principios de seguridade xurídica e transparencia, o 
esforzo municipal por acadar o máximo nivel de 
benestar dos animais, garantir a súa tenencia 
responsable e reducir as perdas e abandonos dos 
mesmos, así como preservar a saúde, a tranquilidade e 
a seguridade dos cidadáns fronte aos riscos e molestias 
que poidan derivarse da tenencia, en aplicación do 
marco legal vixente en materia de protección dos 
animais

Novo Regulamento Orgánico de Participación 
Cidadá

Art. 23 Constitución Española e 70 bis Lei 
7/1985, de 2 de abril

Substituír a obsoleta norma do ano 2003 por outra 
adaptada aos cambios producidos no Ordenamento 
xurídico, que permita impulsar e favorecer por todos 
os medios dispoñibles a participación cidadá na xestión 
municipal, superando a antiga limitación da 
participación ás relacións entre asociacións veciñais e 
Concello que deixaba de lado as iniciativas individuais 
dos cidadáns

Arts 25.2.k) da Lei 7/1985, 80.2.j) da Lei 
de Administración Local de Galicia e 
42.3.e) da Lei 14/1986, do 25 de abril, 
Xeral de Sanidade

Afrontar a regulación integral deste servizo básico 
municipal, inexistente ata a data

Modificación da Ordenanza de Administración 
Electrónica

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común 
das Administracións Públicas

Adaptación da vixente norma ao cambio producido 
pola entrada en vigor da Lei 39/2015 no relativo á a 
regulación dos aspectos electrónicos da 
Administración municipal, a creación e determinación 
do réxime xurídico propio da sede electrónica, do 
rexistro electrónico e da xestión electrónica 
administrativa, para facer efectivo o dereito dos 
cidadáns ao acceso electrónico aos servizos públicos 
municipais



Aprobado en sesión plenaria de 21-12-2016

Páxina 3

PLAN NORMATIVO MUNICIPAL PARA 2017

Norma Fundamento legal específico Obxecto Previsión de aprobación

Modificación da Ordenanza de Venda Ambulante 3º trimestre

Art 25.2.m) da Lei 7/1985 3º trimestre

Regulamento da Escola municipal de Teatro Art 25.2.m) da Lei 7/1985 3º trimestre

4º trimestre

Arts. 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, 
1.2.º do Decreto de 17 de xuño de 1955 
polo que se aproba o Regulamento de 
Servizos das Corporacións Locais, 54 da 
Lei 7/1996, de 15 de xaneiro, de 
Ordenación do Comercio Minorista, Lei 
13/2010, de 17 de decembro, do 
Comercio Interior de Galicia, Real 
Decreto 199/2010, de 26 de febreiro, 
polo que se regula o exercicio da venda 
ambulante ou non sedentaria

Corrixir disfuncións da regulación actual que non 
puideron incluírse na modificación de 2016, así como a 
implantación dun novo procedemento de adxudicación 
de autorizacións

Modificación do Regulamento da Escola Municipal 
de Música

Regulamento dos Servizos de abastecemento de 
auga potable, saneamento e depuración de augas 
residuais

Artigos 31 e 32 e Disposición Adicional 9ª 
Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas 
de Galicia
Disp. Trans. 1ª Decreto 141/2012, de 21 
de xuño, polo que se aproba o 
Regulamento marco do servizo público 
de saneamento e depuración de augas 
residuais de Galicia

Regular as relacións entre Concello, entidade 
concesionaria e usuarios do servizo, dereitos e obrigas 
respectivas, o réxime e as modalidades de prestación 
do servizo, os supostos de suspensión na prestación e a 
previsión do abastecemento en situacións de 
emerxencia, rede pública de tomas de auga, 
características do réxime de contratación por parte dos 
usuarios,  inspeccións e sancións, réxime de  medición  
dos consumos, réxime xurídico do servizo de 
saneamento e, de ser o caso, de depuración de augas, 
verteduras prohibidas e autorizadas, réxime de 
inspección, mostraxe, análise e control das verteduras, 
etc.
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