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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 14 de
xullo de 2022 adoptou o seguinte acordo:
4.PROGRAMACIÓN FESTAS DO NADAL 2022-2023. EXPTE. 8699/106.
Visto o informe xurídico do 11/07/2022, dáse conta do informe-proposta do
06/07/2022, asinado polo xefe do Servizo de Comercio e polo concelleiro-delegado
de área, que di o seguinte:
O artigo 25.1 da Lei 7/85, 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 parágrafo segundo
de dito artigo o municipio exercerá competencias propias e, entre outras, en materia
de promoción da cultura, da actividade turística de interese e ámbito local e
ocupación do tempo libre.
A Área de Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e Festas Especiais do Concello de
Vigo ten entre os seus principais obxectivos, a través das competencias de Festas
Especiais, a programación de festas tradicionais e acontecementos que supoñan
manifestacións de valores culturais, históricos e sociais e de tradición popular, con
especial consideración das súas características etnolóxicas. Estes eventos revisten
unha especial importancia como elementos socializadores e de atractivo turístico,
fomentando a dinamización do comercio local e contribuíndo ao movemento
económico e a difusión da marca de cidade de Vigo.
Na actual crise económica e sanitaria derivada da pandemia COVID-19 e agravada
esta pola crise económica internacional que estamos a vivir a consecuencia da
invasión militar rusa en Ucrania, conflito armado este que está provocando unha
elevada inflación derivada da escalada de prezos dos combustibles (gas,
electricidade, gasóleo...), desabastecemento de materias primas e produtos
importados de consumo (cereal, aceite de xirasol...); atopámonos nun esceario de
recesión económica sen precedentes cunha caída fulminante do PIB e da facturación
a consecuencia da diminución do poder adquisitivo, unido ao descenso do consumo
pola incertidume e medo do consumidor que afecta notablemente ao sector
industrial, servizos, transporte, hostalería e comercio.
Ante o citado cadro económico e social adquire maior importancia a necesidade de
continuar con programas municipais de recuperación paulatina que aporten novos
recursos e solución creativas de reactivación da economía local, sendo en particular a
vindeira Festividade de Nadal unha boa oportunidade cara a reversión desta
situación, como así se ben constatando cas cifras do retorno e impacto económico
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deste evento nos últimos anos, convertíndoo nun dos referentes festivos máis
importantes do ano en Vigo e de recoñecida tradición na cidade e de prestixio
nacional e internacional.
Ca creación de espazos temáticos de Nadal ambientados con iluminación decorativa,
ornamentación, exposicións e actividades de ocio e comerciais constitúe un piar
fundamental do Nadal olívico, baseado na mestura de tradición, socialización e
reactivación da economía local, que estende o seu impacto á área metropolitana da
cidade e norte de Portugal.
A tal fin, e durante a pasada campaña outorgouse autorización administrativa para a
xestión e aproveitamento dos seguintes emprazamentos con atraccións recreativas e
outras actividades, polo período máximo comprendido entre o 21 de outubro de 31
de xaneiro:
1. Expte 7815/106: Cíes Market”: mercadillo temático de Nadal e atraccións

recreativas
Desenvolveráse na contorna da Praza de Compostela, rúa Areal e rúa Colón e
comprenderá as instalacións portátiles desmontables para actividades recreativas e
de venda ambulante ocasional seguintes:
* Casetas de venda ambulante de artesanía, productos de nadal e
servizos de restauracion e hostelería.
* Nora xigante.
* Atraccións recreativas infantís.
* Iluminación e decoración de Nadal.
* Tren turístico.
* Servizos
megafonía.

hixiénicos

sanitarios,

limpeza,

mantemento,

seguridade,

2. Expte 7897/106 Outros espazos e actividades:
Lugar

Adxudicatario

1

Urzaiz, peonil do
Calvario

Asoc. Comerciantes do Calvario

Carrusel clásico

2

Porta do Sol

Europlicadeco SL

Varias

5

R. Castro, nº 6-18

Agrupación de Empresarios
CAM

Pista de xeo

6

Samil

Rafael García Sirvent

Pista de karts

7

Samil

Jose A. Pena Torres

Parque inflables

15

Coia

Aunar Group

Mercados temáticos de Nadal

Atraccions

Lote nº
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recreativas
Espectáculos

Tren turístico-1

16

Percorrido centro

Segmento Divertido

Tren turístico-2

17

Percorrido Travesas.

Segmento Divertido

Circo de nadal

15-bis

Coia

Culturinvest SL

Declarándose desertas na instrución do citado expediente os seguintes emprazamentos por
falta de oferta ou ofertas inadecuadas:
Lote nº

Atraccións recreativas

Lugar
3

Praza Independencia

4

Praza do Progreso

8

Explanada do Náutico

9

Toural-Teis

10

Bouzas- Alameda s. Llanos

11

Travesas- Praza Orencio Pérez

12

Praza do Berbés

13

Praza de Portugal

14

Praza Eliptica

Conforme ao establecido na cláusua 5.2 do PCAP dos devanditos contratos “poderáse
prorrogar o contrato por mutuo acordo polo período máximo de 4 anos. O período de
Nadal, no caso de prórroga, terá unha duración similar ao primeiro período da
licenza. As prórrogas deberán ser solicitadas polo adxudicatario antes do 15 de
febreiro das sucesivas anualidades, achegando o anteproxecto técnico das
instalacións e coa autorización polo Concello de Vigo mediante resolución do órgano
competente”.
Polo anteriormente exposto, e co fin de realizar unha axeitada planificación do
servizo e facilitar a transparencia, así como acadar unha maior representatividade,
colaboración e participación cidadá en determinados proxectos, a aprobación do
Programa de actuación da Festa de Nadal 2022-2023, considérase conveniente
realizar a seguinte proposta:
PRIMEIRO.- Aprobar a seguinte programación de nadal 2022-2023, que se
desenvolverá entre novembro 2022 e xaneiro 2023:
1.- Mercado de Nadal “Cíes Market”:
A desenvolver nos espazos abertos ao público da contorna da Praza de Compostela,
rúa Areal e rúa Colón con instalacións portátiles desmontables e atraccións
recreativas seguintes:
* Casetas de venda ambulante de artesanía, productos de nadal e
servizos de restauracion e hostelería.
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* Nora xigante.
* Rampa de xeo ou montaña de raíl con vagóns deslizantes.
* Tren turístico
* Atraccións recreativas mecánicas.
* Iluminación e decoración de Nadal.
* Servizos hixiénicos sanitarios, limpeza, mantemento, seguridade,
megafonía, etc.
A tal fin, e conforme ao solicitado polo adxudicatario en prazo, atópase actualmente
en fase e instrución o expediente de prórroga do contrato de ocupación (8729/106).
2.- Mercado de Nadal do Calvario:
O mercado localizarase e desenvolverase na contorna peonil da rúa Urzaiz no
Calvario e comprenderá a instalación de elementos portátiles, desmontables na vía
publica, para actividades recreativas, venda ambulante e restauración ocasional
seguintes:
* Casetas de venda ambulante artesanía, productos de nadal e servizos de
restauración.
* Iluminación, decoración e ornamentación.
* Atraccións e actividades recreativas de animación infantil.
*Servizos hixiénicos sanitarios, limpeza, mantemento, seguridade.
A tal fin, e conforme ao solicitado polo adxudicatario en prazo, atópase actualmente
en fase e instrución o expediente de prórroga do contrato de ocupación (8725/106).
3.-Espazos con atraccións recreativas e espectáculos
lote

Atraccións recreativas

Lugar

Carrusel clásico

2

Porta do Sol

Varias

5

R. Castro, nº 6-18

Pista de xeo

6

Aparcadoiro de Samil

Pista de karts

7

Aparcadoiro de Samil

Parque inflables

15

Pista polideportiva Praza Mestre Prudencio
Rodríguez, Coia

Tren turístico-1

16

Percorrido zona Centro.
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Espectáculos

Tren turístico-2

17

Circo de Nadal
Exposición

15-bis

Percorrido zona Travesas.
Praza Mestre Prudencio Rodríguez, Coia

A tal fin, e conforme ao solicitado en prazo polos citado adxudicatarios, atópanse
actualmente en fase e instrucción os expediente de prórroga dos devanditos contrato
de ocupación demanial: 8721/106; 8722/106; 8723/106; 8724/106; 8726/106;
8727/106; 8728/106; 8729/106 ).
4.- Novos espazos ao aire libre con actividades recreativas
Abertos ao público con instalacións portátiles ou desmontables, adicados á
incorporación de novos proxectos de actividades recreativas ocasionais de carácter
innovador coa temática de Nadal (espectáculos de inverno, atraccións 3D, parques
temáticos, obradoiros infantís, atraccións acuáticas, etc.).
O Concello promoverá o procedemento administrativo mediante a oportuna licitación
da licenza/autorización de ocupación de dominio público en réxime de concorrencia
pública.

4.1 Espazos con atraccións recreativas de ocio infantil:
Destinados a ofrecer espacios de xogo e entretenemento con atraccións recreativas
e actividades, ambientadas con ornamentación de Nadal, deseñados específicamente
para público de edad igual ou inferior a 12 años:
–Praza da Independencia.
–Praza do Progreso.

1.

Espazos con atraccións e actividades recreativas de ocio familiar:

Destinados a ofrecer espacios de xogo e entretenemento con atraccións e
actividades recreativas preferiblemente de inverno, ambientadas con ornamentación
de nadal, aptas para todos os públicos:
–Teis: Praza do mercado (Toural de Abaixo) e/ou rúa Irmáns Misioneros.
–Bouzas: Praza de Eduardo Cabello e/ou Alameda Suárez Llanos.
–Praza do Berbés.
–Navia: espazos interiores da rúa Teixugueiras.
–Explanada do Náutico.
4.3 Espazos con espectáculos, exposicións e a ctividades recreativas
entretenemento de ocio familiar.

culturais e
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Destinado a ofrecer ao público familiar tempo de recreo, entretenemento u ocio en
espazos abertos ao público habilitados legalmente para isto, de carácter non
permanentes, cubertos total o parcialmente con instalacions fixas portátiles ou
desmontables, ambientados con iluminación e ornamentación de Nadal.
Preferiblemente adicadas a exposicións temporais con coleccións de xogos familiares
que estimulen o pensamento congnitivo e capacidade estratéxica, biosaludables,
realidade virtual; actividades propias de inverno (pista de patinaxe sobre xeo
sintético, esquí, neve artificial, etc); sen contido espacial con atraccións recreativas
eléctricas, mecánicas ou neumáticas,
e con actividade complementaria de
restauración e venda ocasional de churros-chocolatería, bebidas, golosinas e
productos secos en casetas de madeira:
–Praza de Portugal.
5.- Outros espectáculos culturais e actividades de animación sociocultural
Destinados a ofrecer actividades e espectáculos de ocio e entretenemento en
establecementos cerrados abertos ao público; así como actividades de dinamización
polas zonas comerciais da cidade, promovidos polo Concello ou por otras entidades,
ou mediante o seu patrocinios.
Segundo.- Cada procedemento desenvolverá as condicións técnicas e
administrativas a través dos pregos correspondentes para a licitación conxunta ou
individual. Todos os procedementos contemplados neste programa de actuación
publicaranse no BOP, no Portal de Transparencia e na páxina web do Concello de
Vigo, tras a súa aprobación por parte do órgano competente.
Terceiro.- Publicar o presente acordo no Portal de transparencia

ACORDO:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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.
JRB/rs
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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