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JOSE RIESGO BOLUDA, SECRETARIO XERAL DO PLENO DO CONCELLO DE
VIGO,

CERTIFICA: Que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria do día 30 de decembro de
2020, adoptou o seguinte acordo:
2.- APROBACIÓN DO PLAN ANUAL NORMATIVO CORRESPONDENTE AO
ANO 2021 DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 1672/110 (REXISTRO PLENO
2722/1101)
ANTECEDENTES: Con data 7 de decembro do 2020, o secretario xeral do Pleno co
conforme da concelleira de Xestión Municipal o día 14.12.10, emite o seguinte
informe proposta:
“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 24.11.2020.
Concluído o prazo de remisión as propostas normativas recibidas teñen sido as
seguintes:
I. Área Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e Festas especiais
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Ordenanza reguladora do comercio de Vigo.
Obxectivo da norma: Adecuación do marco legal vixente (Lei 13/2010, de 17 de
decembro, comercio interior de Galicia, Lei 1/2010, do 1 de marzo, ordenación de
comercio minorista).
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Derrogación normativa: Ordenanza reguladora da venda na rúa e espazos abertos
(BOP nº 246 de 27.12.1995).
Tramitación: Prevista artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 abril, Reguladora das Bases de
Réxime Local e artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
Data estimada de publicación do texto no Portal Web do Concello: 1º cuatrimestre
2021.
Data estimada doutros informes/trámites: 1º cuatrimestre 2021.
Data estimada informe proposta: 1º cuatrimestre 2021.
Data estimada informe secretario xeral do Pleno: 1º cuatrimestre 2021.
Data estimada informe de Intervención: 1º cuatrimestre 2021.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre do 2021.
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: 2º cuatrimestre 2021.
Data estimada de audiencia e información pública: 2º cuatrimestre 2021.
Data estimada de aprobación definitiva polo Pleno: 3º cuatrimestre do 2021.
II. Área de Empresa, Economía, Seguridade e Organización Municipal.
-Ordenanza reguladora da utilización e circulación de vehículos de mobilidade
persoal.
Obxectivo da norma: Regular a circulación no termo municipal de Vigo dos
vehículos de mobilidade persoal, así como os requisitos e as súas condicións de
uso.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 11.01.2020.
Data estimada de publicación do texto no Portal Web do Concello: 08.02.21.
Data estimada informe proposta: 08.03.21.
Data estimada informe secretario xeral do Pleno: 22.03.21.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 12.04.21.
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: 28.04.21.
Data estimada de audiencia e información pública: 17.05.21.
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Data estimada de aprobación definitiva polo Pleno: 14.07.21.
-Ordenanza reguladora da instalación das terrazas na vía pública.
Obxectivo da norma:
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Regular o uso común especial do dominio público que realizan as mesas de
cadeiras das terrazas dos establecementos de restauración.
Derrogación normativa: Ordenanza reguladora da instalación de terrazas na vía
pública aprobada polo Pleno municipal en sesión de data 28 de abril de 2008 (BOP
nº 94, de 16 de maio de 2008)
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 15.03.21.
Data estimada de publicación do texto no Portal Web do Concello: 12.04.21.
Data estimada informe proposta: 14.06.21.
Data estimada informe secretario xeral do Pleno: 05.07.21.
Data estimada informe de Intervención: non.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 06.09.21.
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: 13.10.21.
Data estimada de audiencia e información pública: 15.11.21.
Data estimada de aprobación definitiva polo Pleno: 22.12.21.
-Regulamento da Policía Local do Concello de Vigo.
Obxectivo da norma:
Con esta normativa preténdese regular a estrutura e organización da plantilla, o
seu funcionamento, réximes estatutario e disciplinario, formación, etc... da Policía
Local.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 1º cuatrimestre.
Data estimada de publicación do texto no Portal Web do Concello: 1º cuatrimestre.
Outros informes/trátimes: 1º cuatrimestre.
Data estimada informe proposta: 1º cuatrimestre.
Data estimada informe secretario xeral do Pleno: 1º cuatrimestre.
Data estimada informe de Intervención: 1º cuatrimestre.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre.
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: 2º cuatrimestre.
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Data estimada de audiencia e información pública: 2º cuatrimestre.
Data estimada de aprobación definitiva polo Pleno: 3º cuatrimestre.
Conforme ás propostas formuladas proponse á Xunta de Goberno Local a adopción
do seguinte acordo:
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PRIMEIRO. Aprobar o proxecto de Plan Normativo Anual correspondente ao ano
2021 no que se inclúen as seguintes normas:
• Ordenanza Reguladora do Comercio de Vigo.
•
• Ordenanza reguladora da utilización e circulación de vehículos de mobilidade
persoal.
•
• Ordenanza reguladora da instalación das terrazas na vía pública.
•
• Regulamento da Policía Local do Concello de Vigo
SEGUNDO. Elevar ao Pleno o acordo adoptado.”

Con data 17 de decembro de 2020, a Xunta de Goberno Local aprobou dita
proposta.
A Comisión Informativa de Fomento, Servizos, Patrimonio e Contratación, en data
23.12.20 ditaminou favorablemente a proposta antedita, coa engádeda da proposta
feita polo concelleiro de Orzamentos e Facenda, quedando da forma que se
transcribe na parte dispositiva deste acordo.
(No momento da votación atópase ausente a Sra. Rodríguez Calviño).
VOTACIÓN: Con dezaoito votos a favor dos membros do grupo municipal Socialista,
señores e señoras Aguiar Castro, Aneiros Pereira, Blanco Iglesias, Caride Estévez,
Espinosa Mangana, Estévez Rodríguez, Fernández Pérez, Gomez Díaz, Iglesias
González, Lago Barreiro, López Font, Losada Alvarez, Mejías Sacaluga, Pardo
Espiñeira, Rivas González, Rodríguez Díaz, Rodríguez Rodríguez e a Presidencia,
seis abstencións dos membros do grupo municipal Mixto, señora e señor Mendez
Fuentes e Pérez Correa, mais dos membros do grupo municipal do Partido Popular
señores e señoras Egerique Mosquera, Gonzalez Castillo, López Roman e Marnotes
González, e o voto en contra do membro non adscrito, Sr. Pérez Igrexas, adóptase o
seguinte,
ACORDO:
PRIMEIRO. Aprobar o proxecto de Plan Normativo Anual correspondente ao ano
2021 no que se inclúen as seguintes normas:
• Ordenanza Reguladora do Comercio de Vigo.
• Ordenanza reguladora da utilización e circulación de vehículos de mobilidade
persoal.
• Ordenanza reguladora da instalación das terrazas na vía pública.
• Regulamento da Policía Local do Concello de Vigo
• Plan Estratéxico de Subvencións
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• Ordenanza de Subvencións
• Plan Estratéxico de Subvencións e Ordenanza de Subvencións,
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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,
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