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Dª. YOLANDA AGUIAR CASTRO, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 27 de
decembro de 2019, adoptou o seguinte acordo:
9.PLAN DE DINAMIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO DEPORTE NA CIDADE
DE VIGO: LIÑAS ESTRATÉXICAS BÁSICAS DA ACTUACIÓN NO PERÍODO
2019/2023. EXPTE. 19323/333.
Visto o informe xurídico de data 23/12/19, dáse conta do informe-proposta do 23/12/19,
asinado polo xefe do Servizo de Deportes e o concelleiro-delegado de Área, que di o
seguinte:
LEXISLACION APLICABLE
Lei 7/85, do 2 de abril, das bases de réxime local
Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do Sector Público (LRXSP)
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno. Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia
Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locales (ROF)
ANTECEDENTES DE FEITO
Por parte do Servizo de Deportes redáctase o Plan de dinamización e desenvolvemento do deporte na Cidade de Vigo: liñas estratéxicas básicas da actuación no período 2019/2023
CONSIDERACIONS XURÍDICAS
O artigo 25.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, das bases de réxime local determina que o municipio,
para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal e conforme o paragrafo segundo de dito o municipio exercerá competencias
propias e, entre outras, en materia de promoción do deporte e instalacións deportivas conforme
o artigo 25.2.l da Lei 7/85, do 2 de abril, de bases de réxime local. Concretamente o artigo 8 a Lei
3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia atribúe aos municipios, entre outros, promover e, de
ser o caso, executar, no ámbito da súa competencia, os programas xerais do deporte, mediante a
coordinación coa Administración autonómica, así como coa colaboración con outros entes locais,
federacións deportivas galegas ou outras asociacións deportivas.
Dentro dos principios xerais de actuación e funcionamento o artigo 3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, dispón que as administracións públicas serven con obxectividade os intereses xerais e actúan
de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordina-
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ción, con sometemento pleno á Constitución, á lei e ao dereito. Deberán respectar na súa actuación e relacións os seguintes principios:
a) Servizo efectivo aos cidadáns.
b) Simplicidade, claridade e proximidade aos cidadáns.
c) Participación, obxectividade e transparencia da actuación administrativa.
d) Racionalización e axilidade dos procedementos administrativos e das actividades materiais de
xestión.
e) Boa fe, confianza lexítima e lealdade institucional.
f) Responsabilidade pola xestión pública.
g) Planificación e dirección por obxectivos e control da xestión e avaliación dos resultados das
políticas públicas.
A planificación de actividade pública constitúe unha das claves da xestión en termos de eficacia e
eficiencia, permitindo, así mesmo, unha maior transparencia e rendición de contas nos termos
dunha mellor gobernanza. Planificación que, en ámbitos con tanto impacto cidadá como o deporte
adquire unha importante relevancia a través da promoción da práctica de actividades físicas e deportivas, e situando a Vigo como cidade de referencia no ámbito deportivo mediante a organización de acontecementos deportivos e a colaboración cos distintos organismos reitores do deporte,
planificación que tamén contribuirá ao impulso do sector económico e de coñecemento.
Polo exposto, previo informe xurídico e, se procede, da Intervención Municipal, elévase á Xunta de
Goberno Local como órgano competente en materia de en virtude das competencias delegadas
por Resolución da Alcaldía de data 18.06.2019 en materia de aprobación de programas municipais, a seguinte PROPOSTA
PRIMEIRO.- Aprobar o Plan de dinamización e desenvolvemento do deporte na Cidade de Vigo: liñas estratéxicas básicas da actuación no período 2019/2023.
SEGUNDO.- Ordenar a súa publicación no Portal de Transparencia conforme o disposto no artigo
6.2 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
PLAN DE DINAMIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO DEPORTE NA CIDADE DE VIGO: LIÑAS
ESTRATÉXICAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN NO PERÍODO 2019/2023
A planificación de actividade pública constitúe unha das claves da xestión en termos de eficacia e
eficiencia, permitindo, asimesmo, unha maior transparencia e rendición de contas nos termos
dunha mellor gobernanza. Planificación que, en ámbitos con tanto impacto cidadá como o deporte
adquire unha importante relevancia a través da promoción da práctica de actividades físicas e
deportivas, e situando a Vigo como cidade de referencia no ámbito deportivo mediante a
organización de acontecementos deportivos e a colaboración cos distintos organismos rectores do
deporte, planificación que tamén contribuirá ao impulso do sector económico e de coñecemento.
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Esta planificación permitirá, a nivel interno, unha mellora nos aspectos organizativos, tanto previos
como posteriores da acción municipal no deporte, amplamente recoñecida pola normativa básica
en materia de réxime local, constituindo tamén unha ferramenta de transparencia da xestión
municipal comunicando ao conxunto da cidadanía, en xera, e á comunidade deportiva, en
particular, marcando o camiño que, para este mandato, seguirán as políticas públicas na materia.
Nesta liña, a planificación das políticas públicas será obxecto de máxima difusión de
conformidade co establecido na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á
Información Pública e Bo Goberno, garantindo así o cumprimento da súa finalidade, sen perxuízo
do seu desenvolvemento a través de programas anuais, de ser o caso.
1.- INTRODUCIÓN:
Vigo foi historicamente unha cidade cun forte arraigo e tradición deportiva, materializado por unha
banda no elevado volume de practicantes en todas as franxas de idade, modalidades e formatos
de práctica, e por outra banda na multiplicación de eventos deportivos atraídos á cidade e que se
celebran anualmente.
A cidade de Vigo converteuse ó longo da súa historia nun centro de referencia para innumerables
competicións de deporte de base e de alto nivel, así como para probas e grandes eventos
deportivos, que atoparon na cidade un entorno óptimo para o seu desenvolvemento, como queda
patente coa celebración de eventos de ámbito nacional e internacional, como o Forum FISU, a
Copa ASOBAL, o Campionato do mundo de Taekwondo universitario, a Supercopa de España de
Fútbol sala, a Copa do Rei de balonmán, diferentes campionatos de europa de vela, o
Campionato do mundo de balonmán junior ou o circuíto mundial do World Pádel Tour, e eventos
que anualmente se celebran na cidade e que teñen un altísimo valor e recoñecemento como
poden ser a VigBay, a Semana do Atlántico de Vela, o Marisquiño, o Circuíto de Carreiras
populares RunRunVigo, ou o Triatlón Illas Cíes, que ano tras ano colocan a Vigo nun lugar
preeminente no ámbito do deporte.
Esta vocación de Vigo co desenvolvemento do feito deportivo en todas as súas manifestacións e
desde as diferentes perspectivas, xunto co impulso e apoio á celebración de grandes eventos
deportivos, converteu á cidade nunha referencia a nivel nacional, recoñecido incluso co
outorgamento do Premio Nacional do deporte no ano 2010, que distinguiu á cidade como a
entidade española máis destacada polas súas iniciativas no fomento do deporte, tanto na
promoción e organización de actividades como na dotación das súas instalacións deportivas, ou
co outorgamento fai breves datas do premio á mellor entidade pública galega no ámbito do
deporte, outorgado pola asociación galega de xestores deportivos.
Estas consideracións están directamente vinculadas co compromiso do Concello de Vigo co
deporte, que se materializa no desenvolvemento das súas liñas básicas de actuación neste campo
e no cumprimento dos seus obxectivos fundamentais, encamiñados por unha banda ó fomento e
promoción do deporte a través do apoio e axuda ás entidades deportivas e ós deportistas da
Cidade de Vigo nos seus proxectos de competición, e por outra á consolidación dun calendario de
celebración de grandes proxectos e eventos deportivos que se xeran na Cidade de Vigo como
medio de promoción e difusión da cultura deportiva, que posibilita un maior achegamento do feito
deportivo a todos os cidadáns e todas as cidadanas.
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O Concello de Vigo debe tender á excelencia na xestión da actividade deportiva, garantindo unha
planificación axeitada e adaptada ás necesidades da poboación en xeral, atendendo as
necesidades concretas vinculadas cos distintos perfís de persoas, tendo en consideración a
configuración do tecido asociativo deportivo da cidade de Vigo e tendo en conta a estrutura
territorial da cidade.
Estas cuestións han de impulsar un traballo de planificación orientado a avaliar as necesidades
existentes, estruturar obxectivos e definir contidos que permitan desenvolver os plans específicos
de actuación nos diferentes ámbitos dentro da xestión deportiva local.
2.- LIÑAS ESTRATÉXICAS BÁSICAS DO SERVIZO DE DEPORTES:
O Concello de Vigo, de conformidade coa súa responsabilidade e co establecido nos artigos 25.1.
e 25.2.l da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e cos artigos 80.1 e
80.2.n da lei de Galicia 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia, promove o
deporte e a ocupación do tempo libre, desenvolvendo dúas grandes áreas de xestión da
actividade deportiva:
2.1.- Xestión das instalacións deportivas municipais.
2.2.- Promoción, dinamización, apoio e fomento da actividade deportiva na cidade de Vigo.
Destas dúas grandes áreas de xestión derivan os obxectivos xerais do servizo de deportes, que
fundamentalmente se orientan a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantir unha oferta deportiva completa e de calidade.
Optimizar a xestión e rendemento das infraestruturas deportivas municipais existentes.
Impulsar a construción de novas infraestruturas.
Apoiar proxectos deportivos.
Establecer sistemas de avaliación axeitados.
Potenciar a práctica deportiva.
Consolidar a Vigo como “Cidade do deporte”.
Promover estratexias transversais vinculadas co deporte en igualdade.
Desenvolver actuacións orientadas a colectivos con necesidades concretas.
Potenciar a celebración de grandes eventos deportivos na cidade de Vigo.
2.1.- Xestión das instalacións deportivas municipais.
A xestión da rede de infraestruturas deportivas municipais que o Concello de Vigo, a través
do servizo de deportes, desde o punto de vista da planificación estratéxica, realízase con
tres obxectivos básicos:
•
•
•

Adaptar e actualizar a rede de instalacións existente na cidade de Vigo.
Avaliar novas necesidades, propoñer e, no seu caso, completar a rede de
instalacións e equipamentos.
Garantir un axeitado mantemento e conservación das instalacións deportivas
municipais.

A cidade de Vigo conta cunha extensa rede de instalacións deportivas municipais que
atenden ó longo do ano miles de competicións, adestramentos, actividades non federadas
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e eventos deportivos, constituíndo unha oferta de espazos deportivos que atende as
necesidades fundamentais da cidadanía de Vigo. Esta rede se estende ó longo da cidade,
dando cobertura ás necesidades nas distintas zonas de Vigo.
O Concello de Vigo, se plantexa como liña básica de actuación a optimización das
instalacións deportivas municipais existentes, realizando unha avaliación paralela das
necesidades derivadas da evolución da práctica deportiva que permita completar de forma
coherente a rede de equipamentos.
Concretamente a Concellería de deportes ten como obxectivos básicos neste ámbito:
•

•
•
•
•

Continuar co esforzo inversor que se ven desenvolvendo nos derradeiros 12 anos,
impulsando a construción de novas infraestruturas que completen a rede municipal,
atendendo tanto as necesidades de modalidades maioritarias como aquelas
necesidades específicas concretas de modalidades minoritarias ou de nova
implantación na cidade.
Mellorar os plans de mantemento e conservación que permitan dispoñer de
instalacións adaptadas ás necesidades e esixencias actuais.
Impulsar o uso de novas tecnoloxías no ámbito do control e o mantemento das
instalacións.
Garantir a seguridade das instalacións deportivas municipais.
Establecer estratexias de colaboración co tecido deportivo asociativo da cidade que
permita implementar sinerxías orientadas á optimización dos usos dos espazos
deportivos.

Estes obxectivos básicos han de permitir desenvolver estratexias de eficiencia vinculadas
coa planificación estratéxica no ámbito da xestión das instalacións deportivas orientadas a
optimizar os recursos materiais e humanos e a desenvolver a responsabilidade sobre a
planificación, o control, a programación e o mantemento das mesmas, e que permitan:
◦ A planificación estratéxica en relación á construción de novas instalacións deportivas.
◦ A elaboración de propostas, o control e o seguimento de convenios de uso de
instalacións deportivas.
◦ O mantemento das instalacións deportivas:
▪ Coordinación xeral do mantemento ordinario e extraordinario.
▪ Programación e propostas de actuacións. Calendario.
▪ Elaboración de protocolos de control de mantementos.
▪ Seguimento, execución e avaliación de obras e mantementos ordinarios e
extraordinarios.
▪ Control de consumos enerxéticos e elaboración de propostas de mellora e
optimización.
▪ Análise e avaliación anual.
◦ O desenvolvemento de propostas, a elaboración e seguimento da execución contratos
de servizos, consumos enerxéticos...
◦ A xestión dos Recursos humanos:
▪ Planificación e proposta anual de necesidades de persoal.
▪ Elaboración do calendario anual de traballo.
▪ Coordinación do persoal de instalacións.
▪ Análise e avaliación trimestral, semestral e anual.
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▪ Propostas de actuación á xefatura de servizo.
◦ A xestión e control do gasto ordinario e extraordinario.
◦ A avaliación xeral dos procedementos e protocolos.
2.2.- Promoción, dinamización e apoio Actividade deportiva:
As diferentes perspectivas desde as que se pode abordar a práctica deportiva, orientan a
xestión das administracións públicas neste ámbito establecendo o itinerario a seguir na
planificación estratéxica destas na dinamización do deporte nas cidades.
A promoción da actividade deportiva debe atender as súas distintas manifestacións,
considerando que os diferentes perfís de cidadáns demandarán unha oferta adaptada ás
súas necesidades e inquietudes.
Tendo en conta estas cuestións, desde o servizo de deportes se desenvolven varias liñas
básicas de actuación orientadas a dar resposta ás necesidades da cidadanía en xeral,
abordando a xestión da promoción da actividade deportiva desde o ámbito da saúde, da
competición federada de base e afeccionada, do deporte de alto nivel, do deporte
recreativo, da terceira idade, dos eventos deportivos, etc.
Nesta liña, o Servizo de deportes plantexa, como obxectivos fundamentais:
• Dinamizar unha oferta deportiva ampla e diversa.
• Optimizar os recursos destinados á promoción do deporte.
• Atender as necesidades concretas de colectivos específicos.
• Potenciar a participación feminina no deporte.
• Apoiar e dinamizar iniciativas deportivas orientadas a persoas con discapacidade.
• Impulsar, apoiar e potenciar iniciativas de deporte de base.
• Promover a celebración de eventos deportivos.
• Fomentar o deporte de alto nivel.
O servizo de deportes, impulsa estes obxectivos a través de diferentes liñas de actuación
que ofrecen a posibilidade de descompoñer e orientar a oferta deportiva da cidade desde a
perspectiva da lóxica e a optimización dos recursos.
◦ Programas propios: Liña de desenvolvemento de actividades e programas propios de
actividade: A Concellería de deportes promove directamente a práctica deportiva a
través de diferentes programas e actividades que perseguen obxectivos relacionados
fundamentalmente coa saúde, tratando de incrementar o porcentaxe de poboación que
realiza actividade física, reducindo o sedentarismo e impulsando a práctica en
colectivos moi significativos como os escolares e a terceira idade.
Esta liña de actuación se concreta na dinamización dos seguintes programas e
actividades:
▪ Programa municipal de escolas deportivas.
▪ Programa Auga e saúde.
▪ Programa de Ximnasia para a terceira idade.
▪ Liga de Natación escolar.
▪ Programa de carreiras populares RunRunVigo.
▪ Liga Linco.
▪ Programa de Crosses escolares.
▪ San Silvestre.
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◦ Deporte de elite: Liña de apoio ó deporte de elite a través da dinamización do apoio e
subvencións a entidades de elite da cidade cos seguintes obxectivos:
▪ Conseguir unha referencia para os e as xóvenes deportistas da cidade
▪ Establecer unha ferramenta motivadora extraordinaria para o deporte de base.
▪ Atraer á cidade a atención mediática dos medios de comunicación de ámbito
nacional.
▪ Consolidar a marca “Vigo” como unha referencia no ámbito do deporte a nivel
nacional.
◦ Deporte de base: Liña de apoio ó deporte de base a través dos programas de
dinamización e dos programas de subvencións a entidades deportivas polo
desenvolvemento dos seus proxectos deportivos, co obxectivo de:
▪ Consolidar os programas de formación desenvolvidos na cidade.
▪ Xerar iniciativas de apoio a actividades deportivas orientadas ó deporte de base.
▪ Dinamizar sinerxías co tecido asociativo da cidade.
▪ Impulsar iniciativas vinculadas coa loita contra o sedentarismo dos nenos e nenas.
▪ Xerar ofertas de actividade deportiva competitiva e de ocio.
▪ Consolidar unha oferta formativa completa.
▪ Promover a consolidación de itinerarios completos de formación deportiva.
◦ Eventos deportivos: Liña de apoio ó desenvolvemento de proxectos e eventos
deportivos de interese xeral para a cidade de Vigo, dinamizados por diferentes
entidades, para os que a Concellería de deportes desenvolve varias liñas estratéxicas
fundamentais de actuación:
▪ Liña de subvencións nominativas, definidas, de ser o caso, no orzamento anual da
Concellería de deportes.
▪ Liña de subvencións a eventos e proxectos deportivos. Que permitan o apoio a
través de propostas de subvencións dos proxectos e eventos deportivos que están
en moitas ocasións vinculados con criterios e principios do ámbito do calendario
deportivo que impiden ou limitan a capacidade para planificar unha determinada
actuación cun gran período de tempo previo á súa celebración, xa que na maioría
dos casos estes calendarios se configuran a partir de decisións de organismos
nacionais ou internacionais cuxos tempos de xestión non coinciden cos tempos de
xestión vinculados coas administracións.
Estas circunstancias provocan que algunhas propostas sexan recibidas ó longo do
ano para a súa avaliación e estudo a medida que son recibidas, o que esixe
dispoñer dunha capacidade para establecer procedementos de avaliación continua
que permitan determinar o grao de interese xeral para cada un dos casos e
determinando os mecanismos e procedementos administrativos axeitados.
▪ Liña de patrocinios deportivos. O feito deportivo ven configurado, dende o punto de
vista do seu desenvolvemento, desde diferentes perspectivas. Unha delas é a
relacionada directamente coa celebración de eventos deportivos na cidade que
veñen a completar e fortalecer a oferta deportiva en Vigo, e que constitúen unha
ferramenta idónea para a consolidación da “marca” Vigo no ámbito nacional ou
internacional.
Estes
eventos
deportivos,
dinamizados
e
liderados
fundamentalmente desde o sector deportivo privado, reforzan a marca “cidade de
Vigo” no ámbito deportivo nunha proporción extraordinaria, o que xustifica o
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desenvolvemento de estratexias que permitan a presencia institucional do Concello
de Vigo no desenvolvemento dos mesmos como medio de consolidar a marca
“cidade de Vigo” como cidade do deporte, atraendo a atención mediática e social e
consolidando e robustecendo o sistema económico-social da cidade.
Obxectivos básicos:
• Promocionar a marca Vigo como cidade do deporte.
• Atraer proxectos que supoñan unha consolidación do tecido produtivo na súa
relación co deporte.
• Impulsar unha oferta deportiva de calidade no ámbito dos grandes eventos
deportivos.
• Dinamizar propostas de interese de deporte-espectáculo de alto nivel.
As devanditas liñas estratéxicas se concretan a través dos diferentes programas operativos que,
de conformidade coa planificación orzamentaria, se aproben polo órgano competente.

E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa
salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo na data da sinatura
dixital.
CCA/me.
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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