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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As primeiras indicacións lexislativas na materia contíñanse na Orde de 24 de febreiro de 1860; se ben
foron as disposicións sobre xestión do Padrón municipal de habitantes, en particular as relativas á revisión
das unidades poboacionais, seccionado e rueiro, con instrucións precisas sobre rotulación de vías urbanas e
numeración de edificios, as que viñeron actualizando e mantendo uns criterios xerais e precisos sobre a
devandita materia.
En concreto, a normativa actual está constituída pola Resolución de 1 de abril de 1997, conxunta do
Presidente do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial, por a que se
ditan instrucións técnicas aos Concellos sobre a xestión e revisión do Padrón municipal (publicado no
«Boletín Oficial do Estado», de 11 de abril de 1997, mediante Resolución de 9 de abril de 1997, da
Subsecretaría da Presidencia do Goberno).
Con iso tómase conta da importancia que a nomenclatura e rotulación das vías públicas e a numeración de
edificios ten para o Padrón municipal de veciños, e polo tanto para a formación do censo electoral.
O artigo 75 do Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial, incluído dentro do capítulo relativo a
comprobación e control de Padrón municipal, dispón que: «Os Concellos manterán actualizadas a
nomenclatura e rotulación das vías públicas e a numeración dos edificios, informando diso a todas as
Administracións Públicas interesadas. Deberán manter tamén a correspondente cartografía..»
O artigo 35 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral, establece que para a
revisión anual do censo electoral os Concellos enviarán as altas e baixas dos residentes.
Antigamente as rúas chamábanse segundo os nomes que o uso social impuña. Agora denomínanse mediante
acordo do concello, en moitos casos a proposta dos veciños. Preténdese manter esta situación, evitando a
desaparición do nomenclátor que se formou polo uso social descrito, en particular dentro do casco histórico;
ademais de sinalar criterios orientativos para a asignación de nomes, en particular cando son propios de
persoa.
Recóllense os deberes dos propietarios dos inmobles en canto á conservación e mantemento dos rótulos
das rúas e, en particular da numeración. Para rematar, preténdese resolver o baleiro xurídico na materia
dentro da potestade normativa das Entidades Locais, para dotar dunha maior seguridade xurídica ao cidadán
e a propia Administración e resolvendo a problemática suscitada nos últimos anos no Concello de Monforte
de Lemos.

CAPÍTULO I - OBXECTO, COMPETENCIA E ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artigo -1- OBXECTO
A presente ordenanza ten por obxecto:
1. Regular os criterios de denominación de vías públicas, o procedemento para a asignación dos nomes de
devanditas vías e a súa rotulación.
2. Regular os criterios de numeración de terreos e edificios da cidade, o procedemento para a asignación de
devanditos números e a súa rotulación.

Artigo -2- COMPETENCIA
Ao Concello correspóndelle exclusivamente a competencia para a designación dos nomes das vías públicas,
a rotulación das mesmas e a numeración dos edificios e solares que nelas se atopen.
Por iso, as rúas e demais espazos públicos levarán o nome que o Concello acorde a partir deste momento.
As rúas que se constrúan en terreo particular non deberán ostentar no seu interior nome ningún, se para iso
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non están autorizados os propietarios polo Concello, sendo de exclusiva responsabilidade destes propietarios
a instalación da súa rotulación e polo tanto, correspondendo a estes o abono de todos os gastos que se
deriven da súa colocación e do seu mantemento.

Artigo -3- AMBITO DE APLICACIÓN
As disposicións reguladas nesta ordenanza serán de aplicación no territorio que comprende o Concello de
Monforte de Lemos.

Artigo -4- VALIDEZ DAS DENOMINACIÓNS E A NUMERACIÓN
Só os nomes de vía designados polo concello integrarán o rueiro oficial da cidade e terán validez para
todos os efectos legais.
Só os números de terreos e edificios asignados polo concello terán o carácter de oficial, coa consideración de
numeración de policía, e validez para todos os efectos legais.

Artigo -5- FUNDAMENTO LEGAL
A presente ordenanza fundaméntase en: O artigo 75 do Real Decreto 1690/1986, de 11 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento de Poboación e Demarcación das Entidades Locais. A resolución de 1 de abril de 1997,
conxunta do Presidente do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial,
pola que se ditan instrucións técnicas aos Concellos sobre a xestión e revisión do Padrón Municipal.
Para o non previsto na presente ordenanza, estarase ao regulado na lexislación sobre Réxime Local e as
normas sobre xestión e revisión do Padrón municipal de habitantes, aos cales se adaptará en caso de
modificación destas, así como no previsto no Plan Xeral de Ordenación Urbana de Monforte de Lemos e no
Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico.

CAPÍTULO II - CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE DENOMINACIÓNS
Artigo -6- RÉXIME DE DENOMINACIÓN DE VÍAS
O nome das Vías do Municipio debe adaptarse ás seguintes normas:
1. Toda vía deste termo municipal será designada por un nome aprobado polo Pleno do Concello ou polo
órgano en quen este delegue esa función.
2. O nome non poderá ir en contra da Lei nin dos bos costumes.
3. Con carácter xeral, deberá respectarse a denominación orixinaria, histórica e/ou tradicional da
nomenclatura das vías públicas.
4. Procurarase que os nomes das vías deberán ter un carácter homoxéneo, é dicir, as vías dunha mesma
zona deberán ter nomes similares.
5. Os nomes poden ser persoais. Así, pódese dedicar o nome dunha rúa a persoas en vida, aínda que se
considerará unha excepción á regra xeral, que consiste en dedicar os nomes das rúas a persoas falecidas.
6. Dentro dun Municipio non pode haber dúas vías urbanas co mesmo nome, salvo que se distingan polo
tipo de vía.
7. A aplicación de excepción mencionada no apartado anterior, xustificárase exclusivamente por criterios de
carácter histórico e/ou tradicional e deberá de evitarse nas futuras denominacións.
8. Non se poderán fraccionar vías que pola súa morfoloxía, deban ser de denominación única. En
consecuencia, procurarase que cada vía teña un só nome, podendo xustificarse a asignación de nomes
distintos cando:
Páxina 4 de 13
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a) Varíe o seu trazado en ángulo recto
b) Estea atravesada por un accidente físico (río, terraplén, etc.)
c) Estea cortada por unha rúa máis ancha
d) Estea cortada por unha praza ou rotonda
e) Non presente unha continuidade física e/ou lóxica.
9. Cando os nomes sexan persoais, procurarase que haxa paridade entre o xénero feminino e masculino.
Salvo excepcións debidamente xustificadas que valorará o Pleno, o criterio de xénero como elemento
preferente será de orde feminino a masculino.

CAPÍTULO III - PROCEDEMENTO DE ASIGNACIÓN DE DENOMINACIÓNS
Artigo -7- INICIACIÓN
A denominación por primeira vez e o cambio de denominación das vías públicas do Concello poderá
facerse de oficio ou a instancia de parte, e conterá polo menos os seguintes datos:
1. Vía pública para a que se solicita o cambio de nome.
2. Proposta de nova denominación da vía pública.
3. Causas polas que se propón o cambio de denominación ou que xustifican poñer ese nome a esa vía
pública (causas históricas, culturais )
4. Plano e fotografía aérea do trazado, con indicación claramente diferenciada do trazado actual e do que se
vai asignar.

Artigo -8- DESENVOLVEMENTO
1. Abrirase un expediente por cada operación a realizar (primeira denominación e cambio de
denominación) e realizaranse todos os estudos que procedan para asegurar a idoneidade do nome
proposto segundo a zona de situación da vía.
2. Concello solicitará os informes e documentos que considere oportunos, tanto a departamentos
municipais como a entidades ou organismos externos que poidan ou deban de participar na decisión, (así,
por exemplo: informe do Departamento de urbanismo do Concello sobre o trazado, as características e a
categoría da vía a nomear ou informe do Departamento de Estatística sobre a viabilidade do cambio de
denominación).
3. A proposta, con todos os seus informes, someterase ao Pleno da Corporación, logo de ditame da
Comisión Informativa correspondente, para a súa aprobación provisional.

Artigo -9- EXPOSICIÓN AO PÚBLICO E ALEGACIÓNS
1. O expediente provisionalmente aprobado será exposto ao público por un prazo de vinte días, durante os
cales os interesados poderán presentar as alegacións ou obxeccións que estimen oportunas que haberán
de ser atendidas e resoltas antes da aprobación definitiva.
2. No caso de que non se presenten reclamacións no prazo de información pública, entenderase
definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional.

Artigo -10- TERMINACIÓN E NOTIFICACION
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O acordo definitivo notificarase aos afectados (veciños e propietarios dos terreos e edificios das obxecto dos
expedientes), ao Instituto Nacional de Estatística (para a súa incorporación ao guía oficial do municipio) e a
todas aquelas outras persoas e/ou entidades que se considere oportuno.

CAPÍTULO IV - ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS
Artigo -11- SERVIDUMES ADMINISTRATIVAS
1. Os propietarios dos inmobles virán obrigados a consentir as servidumes administrativas correspondentes
e non poderán opoñerse á figuración nas fachadas dos seus inmobles dos rótulos de vías, dirección de
circulación, ou calquera outra indicación que se refira ao servizo público.
2. A servidume será gratuíta, e sen máis indemnización que a reparación dos danos causados.
3. Se por razón de obras maiores ou menores, de interese do propietario do inmoble, se vise afectada a
colocación da rotulación existente na vía, aquel deberá repoñer a devandita rotulación á súa situación
orixinaria e á súa costa.
4. A asignación de denominación, así como a colocación das correspondentes placas identificativas, por
parte do Concello, a vías de propiedade privada non presupón ningún dereito nin recoñecemento da
obriga municipal ningunha respecto destas.
5. Cando a correcta identificación das vías urbanas requira a colocación de placas identificativas en vías de
propiedade privada, o custo desta operación será asumido, como no caso das vías públicas polo
Concello de Monforte de Lemos.

Artigo -12- SITUACIÓN DOS RÓTULOS
O nome elixido deberá de figurar en rótulo ben visible colocado ao principio e ao final da vía e nunha,
polo menos, das esquinas de cada cruzamento.
Nas zonas con rúas irregulares, que presentan entrantes ou prazas respecto á vía matriz, deben colocarse
tantos rótulos de denominación como sexan necesarios para a súa perfecta identificación, podendo ser
mesmo que cada edificio leve o rótulo da vía á que pertence.

Artigo -13- COLOCACIÓN DOS RÓTULOS
A rotulación das vías públicas ten carácter de servizo público e efectuarase, preferentemente, mediante
placa fixada nas fachadas dos edificios; e se iso non fose posible, mediante sinalización vertical na beirarrúa,
a unha altura de 3 metros.
Dado o carácter informativo da placa, a súa localización será funcional, e non deberá quedar tapada por
elementos ou mobiliario do seu ámbito próximo.
Prestarase especial atención á visibilidade das placas desde as proximidades dos accesos ás vías ás que
nomean.

Artigo -14- DESEÑO DOS RÓTULOS
1. O deseño dos rótulos deberá ter un axeitado contraste letra - fondo, evitando o efecto lápida. No ámbito
do Casco Histórico será preferente o uso de rótulos de materiais e deseños acordes co devandito ámbito.
2. Os rótulos, con independencia do seu deseño, conterán en calquera caso:
a) O Escudo ou Logotipo identificativo do Concello de Monforte de Lemos.
b) O tipo e o nome da vía á que identifican.
3. Ademais os rótulos poderán conter, en función da conveniencia en cada caso particular:
Páxina 6 de 13
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a) A denominación da vía (tipo e nome).
b) Referencias á denominación anterior da vía (sobre todo no caso de que se trate dunha denominación
de carácter histórico/tradicional)
c) Referencias aos méritos do personaxe a quen se dedica a vía (profesión, feitos destacados, motivo da
dedicatoria, etc.)
d) Referencias ás datas de nacemento e/ou defunción do personaxe a quen se dedica a vía.
4. Os rótulos diferenciaranse no seu deseño, establecéndose tres división respecto diso
a) Casco Histórico.
b) Resto: zona urbana e rural.

Artigo -15- MANTEMENTO DA ROTULACIÓN DAS VÍAS
Os servizos municipais serán os responsables do mantemento en correcto estado da rotulación identificativa
das vías (lexibilidade, visibilidade e correcta situación). O Concello poderá exercer as accións que considere
oportunas contra toda persoa ou colectivo que altere, en calquera modo, a rotulación das vías municipais.

CAPÍTULO V - CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS, VIVENDAS
E SOLARES
Artigo -16- RÉXIME DE NUMERACIÓN
A numeración dos edificios, as vivendas e os soares situados no territorio municipal é competencia exclusiva
do Concello, sendo a asignada por este a única válida a efectos legais e documentais. Para a asignación
de numeración aplicarase o seguinte réxime:
1. Edificios e vivendas en zona urbana:
a) Nas vías urbanas deberá estar numerada toda terreo cuxa entrada principal dea acceso desde a vía
pública cara ao interior de edificios de uso residencial, comercial, de oficinas, etc.
b) Deberase de evitar o emprego de números duplicados (Bis, A,B,) en cada marxe de numeración.
c) Non se numerarán as entradas accesorias de devanditos inmobles, así como tampouco os baixos
como oficinas, tendas, garaxes, dependencias agrícolas, adegas e outras, as cales enténdese que
teñen o mesmo número que o da entrada principal que lles corresponde.
d) Non obstante, cando un terreo ou edificio xa numerado nunha vía por ter por ela a súa entrada
principal, existan locais independentes como oficinas, tendas, garaxes, dependencias agrícolas, adegas
e outras cuxa única entrada sexa por outra vía, se numerarán tamén por esta última, tendo a devandita
numeración o carácter de accesoria
e) Naqueles edificios con máis dunha entrada principal que dea acceso exclusivo e independente a
vivendas e/ou locais e no caso de que as devanditas entradas adicionais sexan por outras vías, se
numeraranse tamén por devanditas vías coa consideración de principal.
2. Solares para edificar en zona urbana:
a) Os soares para edificar teranse en conta polo seu tamaño, posición e uso futuro, asignando a cada un
os números que se consideren convenientes para evitar no vindeiro modificacións na numeración da
vía á que pertencen.
b) Naqueles soares sen edificar que teñan acceso por máis dunha vía, procederase do seguinte modo:
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I. Asignarase numeración principal por unha das vías polas que ten acceso (como regra xeral
aquela por a que a medición da fronte do soar é maior e excepcionalmente pola de maior
categoría).
II. Asignarase numeración accesoria por a/s outra/s vía/s por a/s que teña acceso.
No futuro, se se edifica o soar, poderanse intercambiar as numeracións principais e accesorias
asignadas en función da localización da entrada principal á nova construción, sendo aplicable tamén o
criterio establecido no apartado e) do punto 1 deste mesmo artigo.
3. Edificios, vivendas e solares en diseminado:
a) Os edificios, vivendas e solares situados na zona rústica - rural (ou diseminado) tamén deberán estar
numerados.
b) Se estivesen distribuídos a o longo de camiños, estradas ou outras vías, se numerará de forma
análoga ás vías urbanas, incluíndo aquelas construcións que, sen estar aliñadas a devanditas vías teñen
acceso directo desde elas.
c) Se estivesen totalmente dispersas, deberán ter unha numeración correlativa dentro da entidade.
d) En xeral, toda construción en diseminado debe identificarse pola vía en que poida inserirse e polo
número que nela lle pertence; e se isto non fose posible, polo nome da entidade de poboación a que
pertence e polo número de serie única asignado.

Artigo -17- REGRAS DE NUMERACIÓN
1. Os números pares estarán de forma continuada na man dereita da rúa e os impares na esquerda. A
numeración partirá desde o extremo ou acceso máis próximo ao Monte de San Vicente, considerando a
este último como o punto máis representativo da cidade.
2. Naqueles casos en que a construción sexa posible só nun das marxes, por colindar con inaccesibles
(ríos, montes, terrapléns, etc.), numerarase nunha serie única, de pares e impares correlativos, desde a
súa entrada.
3. Nas prazas, vías sen saída, glorietas ou similares, a numeración será tamén correlativa comezando a
numerar polo lado esquerdo da vía que se considere como acceso principal á praza, glorieta, vía sen saída
ou similar de que se trate.
4. Naqueles casos en que, por razóns especiais (urbanizacións interiores, etc.) haxa de asignarse un só
número para identificar a un conxunto de edificacións con varios portais de vivendas, cada un destes
designaranse co número de policía, común a todos eles, e un número de casa, sen que poidan engadirse
outras referencias adicionais como número de bloque ou outros similares.
5. Os edificios de servizo público, ou de entidades oficiais, os monumentos artísticos e arqueolóxicos,
ademais do número que, no seu caso, lles corresponda, poderán ostentar indicación do seu nome, destino
ou función.
6. Nas barriadas periféricas tomarase como punto de referencia o extremo da vía máis próximo ao centro
urbano.
7. A referencia ao Monte de San Vicente como lugar de partida da numeración das vías terase en conta a
partir da entrada en vigor da presente ordenanza. As vías que na actualidade non contemplen este
criterio, manterán o seu sentido de numeración, evitando a necesidade de realizar renumeracións
masivas.

Artigo -18- CRITERIO E SISTEMA DE CÁLCULO DE NUMERACIÓN
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1. Establécense 8 metros como lonxitude tipo de fachada para a asignación de numeración aos terreos de
cada marxe das vías.
2. A numeración realizarase asignando un número da serie correspondente á marxe por cada múltiplo de 8
que conteña a medición da fachada do terreo á vía.
3. Nas fraccións resultantes da medición que non alcancen os 8 metros, procederase do seguinte modo:
a) Se a fracción resultante supera os ¾ dos 8 metros (é dicir, ten 6 ou máis metros) asignarase un
número máis
b) En caso contrario, manteranse os números resultantes do cálculo descrito no punto 2 deste artigo.
4. Naquelas terreos que non alcancen os 8 metros de fronte á vía asignarase sempre un número, para
preservar no futuro a numeración da vía.

Artigo -19- EXCEPCIÓNS AO CRITERIO E SISTEMA DE CÁLCULO DE NUMERACIÓN
1. Naqueles casos en que a asignación a un terreo (edificio ou vivenda) dos números calculados mediante o
sistema descrito no artigo 18 fose provocar a alteración masiva da numeración dos terreos que a
suceden na marxe da vía, modificarase -se é posible-, o cálculo realizado, co fin de non alterar a
numeración existente e causando xa que logo o mínimo prexuízo posible.
2. Para que sexa de aplicación a excepción indicada no punto anterior, o edificio ou vivenda deberá cumprir
polo menos un dos seguintes requisitos:
a) Tratarse dunha edificación consolidada que a curto e medio prazo non presente a posibilidade de
alteración.
b) Tratarse dunha edificación de carácter institucional con imprevisibilidade a curto e medio prazo de
modificación de devandito carácter.
c) Tratarse dun edificio ou vivenda de réxime especial, histórico ou baixo protección administrativa
con imprevisibilidade a curto e medio prazo de modificación de devandito carácter.
3. Non será posible aplicar excepcións nos solares sen edificar, ao descoñecer a distribución futura das
posibles construcións que neles se poidan levar a cabo. A este tipo de leiras asignaránselles sempre os
números que lle correspondan, ata se iso causa modificacións masivas na numeración da marxe da vía.

CAPÍTULO VI - PROCEDEMENTO DE ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN
Artigo -20- INICIACIÓN
A asignación de número aos inmobles (edificios ou vivendas) e solares poderá facerse de oficio ou a
instancia de parte.
Nos supostos de edificacións de nova planta, con carácter previo á concesión da preceptiva licenza de
primeira ocupación, o Concello resolverá a identificación de policía que corresponderá ao proxecto de
edificio. A este fin o interesado solicitará tal identificación, acompañándoa dos planos que permitan coñecer
a localización.
A resolución de identificación deberá unirse á referida solicitude de licenza de primeira ocupación, sendo
esta identificación a única válida para todos os efectos.

Artigo -21- DESENVOLVEMENTO
1. Abrirase un expediente por cada operación a realizar (primeira numeración e cambio de numeración) e
realizaranse todos os estudos que procedan para asegurar a veracidade e exactitude do/dos número/s
Campo de San Antonio, s/n - 27400 Monforte de Lemos (Lugo)  982 402 501  982 404 812
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proposto/s segundo a localización da leira na vía, de acordo cos criterios determinados no capítulo V,
artigos 20 a 22 desta ordenanza.
2. O Concello solicitará os informes e documentos que considere oportunos, tanto a departamentos
municipais como a entidades ou organismos externos que poidan ou deban de participar na decisión (así
por exemplo, Informe de cálculo de numeración do Servizo municipal competente en materia de
Territorio, Plano de localización da leira obxecto do procedemento, Informe do Departamento de
Urbanismo do Concello sobre a validez da documentación descrito no punto anterior).
3. A proposta, con todos os seus informes, someterase á Alcaldía, sen prexuízo das delegacións que puidese
outorgar.

Artigo -22- EXPOSICIÓN AO PÚBLICO E ALEGACIÓNS
1. O expediente provisionalmente aprobado será exposto ao público por un prazo de vinte días, durante os
cales os interesados poderán presentar as alegacións ou obxeccións que estimen oportunas que haberán
de ser atendidas e resoltas antes da aprobación definitiva.
2. No caso de que non se presente reclamacións no prazo de información pública, entenderase
definitivamente aprobado o acordo ata entón provisional.

Artigo -23- TERMINACIÓN E NOTIFICACIÓN
O acordo definitivo notificarase aos afectados (veciños e propietarios das leiras e edificios das vías obxecto
dos expedientes), ao Instituto Nacional de Estatística (para manter actualizado o Padrón municipal de
habitantes) e a todas aqueloutras persoas e/ou entidades que se considere oportuno.

CAPÍTULO VII - ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LEIRAS
Artigo -24- COLOCACIÓN DOS RÓTULOS DE NUMERACIÓN
1. A colocación dos números identificativos dos edificios, as vivendas e os solares será obrigatoria a partir da
aprobación da presente ordenanza e en todo caso a costa e baixo responsabilidade do/dos propietario/s
da leira.
2. Para a correcta aplicación dos rótulos identificativos da numeración aplicaranse as seguintes regras:
a) A identificación do número das vivendas e edificios colocarase nunha destas localizacións:
I. Sobre o portal de acceso de entrada ao edificio ou vivenda.
II. Na súa falta, indistintamente á dereita ou a esquerda do mesmo.
b) A identificación do número dos solares colocarase nunha destas localizacións:
I. Indistintamente a esquerda ou dereita do seu punto de acceso.
II. Se carecese deste (solares pechados sen entrada), en calquera parte do muro de peche.

Artigo -25- DESEÑO DOS RÓTULOS
O deseño dos rótulos deberá ter un adecuado contraste letra - fondo, evitando o efecto lápida. No ámbito do
Casco Histórico será preferente o uso de rótulos de materiais e deseños acordes con devandita contorna.

CAPÍTULO VIII - RENUMERACIÓN DE EDIFICIOS, VIVENDAS E SOLARES
Artigo -26- COMPETENCIA

Páxina 10 de 13



Campo de San Antonio, s/n - 27400 Monforte de Lemos (Lugo)  982 402 501  982 404 812
 www.monfortedelemos.es  https://sede.monfortedelemos.es

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA DENOMINACIÓN E ROTULACIÓN DAS VÍAS PÚBLICAS
E DA NUMERACIÓN DE EDIFICIOS

A renumeración dos edificios, as vivendas e os solares situados nunha vía é competencia exclusiva do
Concello, que poderá realizala xustificándoa en calquera destas circunstancias:
a) Presenza de síntomas evidentes de erros na numeración existente:
I. Números duplicados (Bis, ABC, etc.)
II. Saltos inxustificados de numeración.
III. Incumprimento da secuencia correcta de numeración.
b) Cambio significativo na estrutura física da vía.
c) Segregación da vía (división dunha vía en varias)
d) Agregación da vía (Unión de varias vías nunha soa)

Artigo -27- INICIACIÓN
A renumeración de leiras con revisión e asignación, no seu caso, de novo número aos inmobles (edificios ou
vivendas) e solares poderá facerse unicamente de oficio polo Concello de Monforte de Lemos, e deberá
de basearse nalgunha das causas expresadas no artigo 29 desta ordenanza.

Artigo -28- DESENVOLVEMENTO
1. A renumeración de leiras precisará da tramitación dun expediente integrado por:
a) Memoria xustificativa.
b) Relación de números antigos e números propostos.
c) Relación de marxes da vía con extracto do cálculo de numeración
d) Relación de leiras da vía que cambian de numeración.
2. O expediente cos documentos indicados someterase á Alcaldía para a súa aprobación provisional.

Artigo -29- EXPOSICIÓN AO PÚBLICO E ALEGACIÓNS
O expediente provisionalmente aprobado será exposto ao público por un prazo de vinte días, durante os
cales os interesados poderán presentar as alegacións ou obxeccións que estimen oportunas que haberán de
ser atendidas e resoltas antes da aprobación definitiva. No caso de que non presenten reclamacións no
prazo de información pública, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional.

Artigo -30- TERMINACIÓN E NOTIFICACIÓN
O acordo definitivo notificarase aos afectados (veciños e propietarios das leiras e edificios das vías obxecto
dos expedientes), ao Instituto Nacional de Estatística (para manter actualizado o Padrón municipal de
habitantes) e a todas aqueloutras persoas e/ou entidades que se considere oportuno (Servizo Postal).

Artigo -31- NORMAS SUPLETORIAS PARA A RENUMERACIÓN
Para o non indicado neste capítulo VIII de forma específica, pola analoxía dos procedementos, rexe o
indicado nos capítulos V, VI e VII desta ordenanza referido á primeira numeración de edificios, vivendas e
solares.

CAPÍTULO IX - IDENTIFICACIÓN E ROTULACIÓN DOS LOCAIS
Artigo -32- NORMAS PARA IDENTIFICACIÓN DE VIVENDAS E LOCAIS
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1. Os diferentes locais independentes (vivendas, comercios, oficinas, prazas de aparcadoiro, etc.) que
integren unha unidade construtiva con identificación propia (rúa, número de policía e número de casa, se
procede) identificaranse en función de:
a) A escaleira que lles dea acceso, se a houbese.
b) A planta en que se sitúe a súa entrada principal.
c) A súa localización concreta dentro de cada planta.
2. Entenderase por escaleira o elemento de comunicación vertical que relaciona as plantas de unha
edificación. Aos efectos desta Ordenanza só terá a consideración de escaleiras diferentes aquelas que non
estean comunicadas entre si en todas as plantas do inmoble ás que dan acceso.
3. As diferentes escaleiras de cada unidade construtiva identificaranse de conformidade coas normas
establecidas para ese efecto polo INE con destino ao seu codificación no Padrón Municipal, admitíndose
exclusivamente as seguintes denominacións:
EX Exterior

YN Interior

IZ Esquerda

DR Dereita

CN Centro

CI Centro esquerda

CD Centro dereita

YI Interior esquerda

YD Interior dereita

YC Interior centro

EI Exterior esquerda

ED Exterior dereita

EC Exterior centro

CY Centro interior dereita

CZ Centro interior esquerda

CE Centro exterior dereita

CF Centro exterior esquerda

Empezando a contar pola situada máis próxima ao portal de entrada ao atrio. No caso de que existise
unha soa escaleira, a identificación de cada local non precisará facer referencia ao número desta.
4. As diferentes plantas de cada edificación identificaranse coa letra P seguida de dous díxitos,
correspondéndolle destes últimos o BJ á planta baixa, o 01 á primeira planta existente sobre esta, e así
sucesivamente, entendéndose por planta baixa a que como tal definen as normas urbanísticas de
Monforte de Lemos e as Ordenanzas de Construción.
5. As plantas situadas por baixo da considerada como BJ, identificaranse coa letra "S" seguida dun
número, que será o 1 para a máis próxima á planta baixa, o 2 para a seguinte cara abaixo e así
sucesivamente
6. Aos efectos da presente Ordenanza, entenderase por local cada vivenda, oficina, comercio, etc.,
independente dos demais e con entrada propia xa sexa desde o interior da leira (atrio ou recháns) xa sexa
desde o exterior
7. Os locais existentes en cada planta identificaranse dunha das seguintes formas:
a) Con dous díxitos, correspondéndolle o 01 ao máis próximo, e á esquerda da escaleira, segundo
accédese á planta e seguindo correlativamente, no sentido de xiro das agullas do reloxo.
b) Cunha letra maiúscula correspondéndolle a A ao máis próximo, e á esquerda da escaleira, segundo se
accede á planta e seguindo correlativamente o alfabeto, no sentido de xiro das agullas do reloxo.
Exclúese da relación a letra Ñ (eñe), en previsión dos problemas de interpretación de devandito
carácter que poden ter os equipos informáticos con sistemas operativos e/ou outros dispositivos de
lectura e dixitalización anteriores aos últimos estándares, que si a contemplan.

CAPITULO X. REGIMEN SANCIONADOR DEBERES E RESPONSABILIDADES
Artigo -33- INFRACCIÓNS
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Os propietarios e os veciños dos inmobles teñen a obrigación de cooperar co seu municipio e non
poderán oporse á colocación nas súas fachadas de rótulos de identificación de vías públicas e números de
policía.
Consideraranse infraccións graves:
1. Os actos de deterioración grave e relevante dos equipamentos relacionados na presente ordenanza.
2. Os actos de impedimento do uso relacionados cos rótulos de denominación de vías públicas.
3. Quitar, alterar ou ocultar os rótulos de sinalización de vías públicas e os números de policía colocados
polo Concello.
Consideraranse infraccións moi graves a reiteración de dúas ou máis infraccións graves.
Consideraranse infraccións leves:
1. Calquera impedimento á servidume administrativa na rotulación de fachadas.
2. Incumprir o deber de reposición da rotulación orixinaria en caso de obras.
3. Calquera outra infracción desta ordenanza que non sexa considerada grave ou moi grave.
O incumprimento do establecido neste artigo dará lugar á incoación do expediente sancionador de
acordo ao disposto no RD 1398/1993.

Artigo -34-SANCIÓNS
As sancións por infraccións relacionadas no artigo anterior, non poderán superar as seguintes contías:
1. Por infraccións moi graves, multas de até 2.000,00 €
2. Por infraccións graves, multas de até 1.000,00 €
3. Por infraccións leves, multas de até 500,00 €

DISPOSICIÓN FINAL
Esta ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Monforte de Lemos, a 16 de xuño do 2011
O ALCALDE

Severino Rodríguez Díaz
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