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Concello de Vigo
JOSE RIESGO BOLUDA, SECRETARIO XERAL DO PLENO DO CONCELLO DE
VIGO,
CERTIFICA: Que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria do día 28 de novembro
de 2018, adoptou o seguinte acordo:
6.- APROBACIÓN DO PLAN NORMATIVO ANUAL 2019. EXPTE. 1580/110
(REXISTRO PLENO 1902/1101)
ANTECEDENTES.- Con data 22 de outubro de 2018, o secretario xeral do Pleno
emite o seguinte informe,
"Asunto. Proxecto de Plan Normativo anual 2019. (Expediente 1580/110)
Lexislación aplicable.
LPAC. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
LBRL. Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Antecedentes e proposta de acordo.
Ao obxecto de acadar unha maior predectibilidade, transparencia e seguridade das
normas xurídicas o artigo 132 da LPAC obriga ao conxunto das Administracións
Públicas a facer público con carácter anual un Plan Normativo que conterá as
iniciativas regulamentarias que podan ser obxecto de aprobación no ano seguinte;
o Plan publicarase no Portal da Transparencia.
Con data de 31 de agosto do 2017 a Xunta de Goberno Local aprobou as
“Directrices para a elaboración no Concello de Vigo do Plan Normativo Anual e para
a avaliación normativa”.
As Directrices advertían que con anterioridade o 15 de outubro remitiríanse á
Secretaría xeral do Pleno as iniciativas regulamentarias que se desexaran
incorporar ao Plan Normativo Anual; foron notificadas aos concelleiros delegados
de Área e á totalidade das xefaturas de Área e de Servizo nos que se estrutura a
Administración municipal en data 13.09.2018 e publicadas na intranet o 6.09.2017.
Concluído o prazo de remisión as propostas normativas recibidas teñen sido as
seguintes:
I. Área de Medio Ambiente e Vida Saudable en colaboración coa Área
Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos.
Ordenanza municipal de prevención e defensa contra incendios forestais.
Obxectivo da norma: Desenvolvemento da Lei 3/2007, de 9 abril, de prevención e
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defensa contra os incendios forestais de Galicia no ámbito das competencias
municipais.
Necesidade de avaliación: non

Documento asinado

ASINADO POR: Secretario Xeral Pleno Da Corporación (José Carlos Riesgo Boluda) 2018-12-04T08:51:47+01:00 - Alcalde (Abel Ramón Caballero Álvarez) 2018-12-05T17:31:36+01:00 -

Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: 3ª cuatrimestre do 2019.
II. Área de Medio Ambiente e Vida Saudable en colaboración coa Área de
Fomento, Limpeza e Contratación.
Ordenanza municipal reguladora dos vertidos non domésticos de augas residuais.
Obxectivo da norma: Desenvolvemento da normativa vixente no ámbito municipal
sobre vertidos non domésticos de augas residuais é rede municipal de sumidoiros
procedentes das actividades.
Necesidade de avaliación: non
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: 3ª cuatrimestre do 2019.
III. Área Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos..
Ordenanza Municipal reguladora de comercio.
Obxectivo da norma: Regular a venda ambulante e a actividade dos mercados
municipais.
Necesidade de avaliación: si.
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: setembro do 2019.
Conforme ás propostas formuladas proponse á Xunta de Goberno Local a adopción
do seguinte acordo:
PRIMEIRO. Aprobar o proxecto de Plan Normativo Anual correspondente ao ano
2019 no que se inclúen as seguintes normas:
Ordenanza municipal de prevención e defensa contra incendios forestais.
Ordenanza municipal reguladora dos vertidos non domésticos de augas residuais.
Ordenanza Municipal reguladora de comercio.
SEGUNDO. Elevar ao Pleno o acordo adoptado."

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria do 25.10.2018, aproba o
proxecto de Plan Normativo Anual 2019.
A Comisión Informativa de Réxime Interior, Seguridade e Mobilidade, na súa sesión
ordinaria do 21 de novembro, ditamina favorablemente dita proposta.
VOTACIÓN: Con catorce votos a favor dos membros do grupo municipal Socialista,
señores e señoras Abelairas Rodríguez, Alonso Suárez, Aneiros Pereira, Caride
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Estévez, Fernández Pérez, Iglesias González, López Font, Marra Domínguez, Pardo
Espiñeira, Rivas González, Rodríguez Díaz, Rodríguez Escudero, Rodríguez
Rodríguez e a Presidencia, dúas abstencións dos membros do grupo municipal de
Marea de Vigo, señores Jácome Enríquez e Pérez Correa, e seis votos en contra dos
membros do grupo municipal do Partido Popular señores e señoras Egerique
Mosquera, Fidalgo Iglesias, Gago Bugarín, González Sánchez, Muñoz Fonteriz e
Piñeiro López, adóptase o seguinte,
ACORDO:
Aprobación do Plan Normativo Anual correspondente ao ano 2019 no que se
inclúen as seguintes normas:
Ordenanza municipal de prevención e defensa contra incendios forestais.
Ordenanza municipal reguladora dos vertidos non domésticos de augas residuais.
Ordenanza Municipal reguladora de comercio.
E para que así conste expido esta certificación de orde e co visto e prace do Excmo.
Sr. Alcalde, coa salvidade do artigo 206 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en Vigo á data da sinatura
dixital.
am
Vº e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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