
 
 

BANDO DA ALCALDÍA 
 
 
O artigo 45 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas 
e do procedemento administrativo común, insta ás administracións públicas a que impulsen o 
emprego e aplicación de técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos para o 
desenvolvemento da actividade e o exercicio das súas competencias, establecendo programas 
e aplicacións que deberán ser previamente aprobados polo órgano competente e cuxas 
características se deberán difundir publicamente. 
 
Co fin de mellorar as condicións de ordenación e regulación do tráfico na cidade e 
fundamentalmente para garantir o cumprimento das normas de seguridade viaria, entre as 
medidas que cómpre adoptar destacan as encamiñadas a dotar dunha maior eficacia os 
procedementos sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor e 
seguridade viaria, que se xestionan na área de Mobilidade deste Concello de Santiago. 
 
É por iso que, con esta mesma data, o Concelleiro Delegado de Mobilidade autorizou a posta 
en funcionamento de dous novos sistemas: os foto-vermellos e foto-guindastre. 
 
O primeiro deles detecta e rexistra os vehículos que non respectan a indicación dos semáforos 
en vermello. Unha vez recibida a información, a Policía Local procederá a cursar a 
correspondente denuncia. 
 
O foto-guindastre conta cun sistema para detectar e rexistrar os vehículos mal estacionados 
para, se é o caso, proceder á súa inmobilización e retirada nos supostos previstos na normativa 
legalmente aplicable. Estas actuacións serán ordenadas polos axentes da Policía Local, sen 
prexuízo da colaboración material que nas ditas funcións poidan prestar os controladores do 
estacionamento regulado e o persoal do servizo de retirada de vehículos. 
 
Estes dispositivos, que se poñerán en funcionamento a partir do vindeiro día 4 de xuño deste 
ano, permitirán mellorar a seguridade de todos os usuarios da vía previndo os accidentes de 
tráfico. 
 
Para xeral coñecemento, este bando publicarase no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e 
inseriranse anuncios nun dos xornais de maior difusión local. 
 

Santiago, 29 de maio de 2012 
O ALCALDE 

 
Asdo..: Angel Currás Fernández 


