ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 15 de abril de 2011
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Eudosio Álvarez Álvarez
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
D. Xesús López Carreira
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
Dª Iolanda Veloso Ríos
Na Casa do Concello de Vigo, ás 10.10 horas do día quince de abril de dous mil once e baixo
a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa asistencia dos
concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas
Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar
sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos
membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno
Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría
Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

.
1(489).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(490).PROXECTO DE ESTABLECEMENTO E DA ORDENANZA
REGULADORA DE PREZOS PÚBLICOS POLO SERVIZO DE PRÉSTAMO DE
BICICLETAS ELÉCTRICAS NA CIDADE DE VIGO.

S.extr.urx. 15.04.2011

Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da Adxunta á
Directora de Ingresos, de abril de 2011, conformado polo Interventor Xeral, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
I ACORDO DE ESTABLECEMENTO DE PREZOS PÚBLICOS POLO SERVIZO
DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS NA CIDADE DE VIGO
De conformidade co previsto no art. 127 e artigos 41 a 47 do Texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de
marzo, o Excelentísimo Concello de Vigo, establece o prezo público pola prestación do
servizo de “Préstamo de bicicletas eléctricas” segundo o disposto na seguinte Ordenanza
Reguladora.
2º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
II ORDENANZA REGULADORA DE PREZOS PÚBLICOS POLA UTILIZACIÓN
DO SERVIZO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS NA CIDADE DE
VIGO.
Artigo 1.- Concepto:
Serán obxecto destes prezos públicos a utilización do servizo de préstamo de bicicletas
eléctricas no Concello de Vigo, de conformidade co establecido no Regulamento deste
servizo aprobado en sesión plenaria de --- de Abril de 2011.
Artigo 2.- Obrigados ó pagamento:
Están obrigados ó pagamento dos prezos públicos regulados na presente Ordenanza os
abonados a este servizo, dende o momento que soliciten a alta no mesmo.
Artigo 3.- Contía:
3.1: Cota de abono anual para persoas físicas (inclúe tramitación de alta e 30horas de
utilización).................................................................................................... 15€
3.2: Cota de abono anual para empresas do sector turístico (inclúe tramitación de alta e
60horas de utilización)..................................................................................40€
3.3.: Cota de abono último cuadrimestre do ano para persoas físicas (inclúe tramitación de
alta e 12horas de utilización)........................................................................10€
3.4: Cota de abono último cuadrimestre do ano para empresas do sector turístico (inclúe
tramitación de alta e 25horas de utilización)................................................20€
3.5: Tarifa para usos que excedan da dispoñibilidade incluída nos epígrafes 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4
por cada hora ou fracción............................................................................1€
3.6: Tarifa-Recargo por demora na devolución da bicicleta: por cada media hora ou fracción
de exceso das dúas horas máximas de uso.................................................2€
Artigo 4.- Obriga de pagamento:

A obriga de pagamento dos prezos públicos regulados na presente ordenanza como “cotas de
abono” nace no momento en que se recibe solicitude de alta no rexistro xeral do concello,
sexa presencialmente ou a través da carpeta do cidadán da web do concello www.vigo.org.
A obriga de pagamento das cantidades resultantes por usos que excedan a dispoñibilidade
horaria da cota de abono, nace no momento en que este uso se produce, e a obriga de
pagamento das tarifas-recargo derivadas de retrasos na devolución, no momento en que esta
situación se produza.
Artigo 5.- Xestión:
5.1: Poderá simultanearse a solicitude de alta de abonado co pagamento das correspondentes
cotas de abono a través da pasarela de pago da web do concello.
5.2 En todo caso, os solicitantes de altas como abonado deberán facer constar na mesma un
teléfono móbil que servirá para o seguimento electrónico dos préstamos e un número de
conta corrente onde se autoriza ó concello a cargar tanto as cotas de abono como as tarifas
de uso e mesmo as tarifas-recargo por demora na devolución.
5.3: As cotas resultantes da aplicación das tarifas recollidas nos epígrafes 3.5 e 3.6 derivadas
de usos realizados entre o 1 de decembro e 31 de maio do ano seguinte, serán cargadas
durante o mes de xuño na conta corrente facilitada polo abonado no momento da alta no
servizo. As devengadas entre o 1 de xuño e o 30 de novembro, serán cargadas no mes de
decembro.
Disposición Final:
Esta Ordenanza entrará en vigor, unha vez sexa publicado o seu texto íntegro no Boletín
Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no art.65.2 da Lei 7/85 de 2 de Abril.
Non obstante ó anterior, dada a urxencia na implantación do servizo, unha vez aprobada esta
Ordenanza provisionalmente, o Concello procederá a súa aplicación, recibindo as cotas en
concepto de “ingreso a conta”. Para a eventualidade de que esta Ordenanza non fose
aprobada definitivamente, procederase á devolución dos anteriores “ingresos a conta”.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no
BOP, Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de
aprobación definitiva coas seguintes particularidades:
Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.
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3(491).PROXECTO DE REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE
PRÉSTAMO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS NA CIDADE DE VIGO. EXPTE.
6101/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de
Patrimonio Histórico, de data 15.04.2011, conformado polo delegado de dita área, a Xunta
de Goberno local acorda aprobar inicialmente o proxecto de Regulamento que a continuación
se transcribe:
REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS DA CIDADE DE VIGO. EXPEDIENTE Nº 6101-307
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS.Artigo 1. Obxecto e xustificación da implantación do servizo.É obxecto deste regulamento, establecer as normas do servizo de préstamo de bicicletas eléctricas no
Municipio de Vigo. A finalidade deste servizo, é fomentar o uso deste tipo de vehículo, co que se
pretende mellorar a mobilidade na nosa cidade e reducir moitos dos impactos ambientais negativos que
xera o uso dos vehículos a motor tradicional. É este un sistema de mobilidade sostible porque contribúe a
reducir os niveis de ruído e de contaminación da cidade; posibilita mellorar a utilización do espazo
público no casco urbano, habida conta da súa especial orografía, así como a a recuperación de
determinados espazos da cidade polos cidadáns e cidadás, como é o Casco Vello, permitindo achegarse a
determinados lugares inaccesibles para outros medios.
Artigo 2. Ámbito de servizo.- O servizo circunscríbese ao Casco Vello e zona PEEC (a limitada polo
ámbito de aplicación das normas contidas no Plan especial de edificios a conservar de Vigo, que se indica
en planos adxuntos ANEXOS V e VI) e, en todo caso, aos límites que estableza o Concello de Vigo dentro
do termo municipal.
Artigo 3. Fundamento legal e potestades.1. O Concello, no exercicio das súas competencias, pode promover este servizo por canto contribúe a
satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade, de conformidade co disposto no artigo 25 da Lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
2. Neste sentido o Concello de Vigo, na súa calidade de Administración pública de carácter territorial e
dentro da esfera das súas competencias, exerce a potestade regulamentaria que lle atribúe a Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de acordo co disposto no Regulamento de servizos das
corporacións locais, aprobado por decreto de 17 de xuño de 1955.
3. Non obstante ó disposto no apartado anterior, os usuarios do servizo municipal de préstamo de
bicicletas, deberán cumprir as normas legais e regulamentarias, tanto xerais como sectoriais, que resulten
de aplicación.
4. Coa finalidade dunha resolución eficaz e eficiente das incidencias inherentes ó desenvolvemento do
servizo, facúltase á concellería responsable e, no seu caso, á Xunta de Goberno Local, para dictar
instrucións de desenvolvemento deste regulamento, interpretación do mesmo e modificacións de índole
técnica que non afecten de xeito substancial ós dereitos e obrigas dos usuarios.
CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO SERVIZO
Artigo 4. Altas no servizo de préstamo.-

1. Poderán ser usuarios/as do servizo municipal de préstamo de bicicletas:
• Todas as persoas maiores de idade que se dean de alta no servizo como abonados do mesmo.
• Os menores de idade, maiores de dezaseis (16) anos, que se dean de alta no servizo coa
autorización do titor legal debidamente identificado.
• Os visitantes, facendo uso de “códigos secretos” facilitados polas empresas do sector turístico
que tiveran a condición de abonados.
Artigo 5. Características do sistema de préstamo de bicicletas.O sistema comprende os aparcamentos e expendedores automáticos de bicicletas instalados en diversos
puntos da cidade, así como as bicicletas de préstamo que dispoña o Concello de Vigo. Todos os
compoñentes do sistema, incluídas as bicicletas, teñen a consideración de bens públicos municipais, e
deberán ser obxecto de indemnización no caso de deterioro anormal de conformidade co disposto no
Regulamento de bens das entidades locais.
Artigo 6. Condicións de uso do servizo. 1. Toda persoa que pretenda utilizar o servizo municipal de préstamo de bicicletas de Vigo deberá,
previamente, darse de alta no servizo segundo o recollido nos ANEXOS I e II deste regulamento.
2. Comprobados os datos, o solicitante recibirá un SMS que lle acredita como usuario/a do servizo e se
lle asigna un código secreto para a súa efectiva utilización. Esta acreditación, que será persoal e
intransferible, terá validez ata o 31 de decembro dese mesmo ano en curso.
3. Para facilitar o uso deste servizo ós visitantes, as empresas do sector turístico, previa autorización do
servizo xestor, poderán darse de alta segundo o disposto no ANEXO III, adquirindo as obrigas
económicas reguladas na Ordenanza de Prezos Públicos deste servizo, así como a obriga de comunicar ó
servizo xestor, a través da páxina web do concello, con carácter previo, ó seu uso, os datos identificativos
das persoas físicas que farán uso do seu “abono de empresa”
No caso dos abonados “empresas do sector turístico” que tivesen esgotada a dispoñibilidade horaria do
seu bono, poderán abonar a tarifa de uso ou adquirir un novo abono, non estando suxeito á limitación o
número de abonos de cada empresa.
O servizo xestor, determinará a asignación dunha serie de códigos secretos a cada abonado-empresa para a
súa utilización polos visitantes, sen que dúas persoas físicas poidan utilizar o mesmo código.
Artigo 7. Funcionamento do servizo.1. Para a recollida dunha bicicleta de calquera aparcamento expendedor, deberase enviar un SMS dende o
teléfono móbil indicado na solicitude de alta de usuario/a ao número de teléfono establecido para o
funcionamento do servizo,
2. Ao enviar o SMS ao número de teléfono asignado ao servizo, a bicicleta seleccionada, identificada polo
seu número, quedará liberada do cadeado e poderá ser utilizada ata a súa devolución.
3. Para a devolución da bicicleta nos expendedores, deberase ancorar a bicicleta nun cadeado e, acto
seguido, enviar un SMS ao teléfono establecido para o funcionamento do servizo.
Artigo 8. Condicións de utilización.A utilización da bicicleta limítase a un máximo de dúas horas. Se o tempo de uso supera o estipulado
como máximo permitido, o usuario incorrerá en infracción e aboará a tarifa de recargo por cada media
hora ou fracción de retraso, segundo a ordenanza do prezo público do servizo.
CAPÍTULO III.- OBRIGAS DOS USUARIOS/AS
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Artigo 9. Obrigas e responsabilidades do usuario/a.1. Todo usuario está obrigado a cumprir as normas do presente regulamento, así como as normas legais e
regulamentarias, xerais e sectoriais, que lle sexan de aplicación, a facer un uso correcto do servizo
municipal de préstamo de bicicletas actuando coa dilixencia debida e a devolver a bicicleta no mesmo
estado no que a atopou, de limpeza e bo funcionamento.
2. En particular está obrigado/a a respectar, en todo momento, as normas en materia de circulación vial.
3. Serán responsables
das infraccións deste Regulamento, os abonado/as e os usuarios/as do
servizo de préstamo de bicicletas, así como os seus titores ou representantes legais cando sexan menores
de idade.
4. A persoa usuaria dunha bicicleta deberá comprobar o estado desta antes de facer uso da mesma: O
Concello NON se fará cargo, en ningún caso, dos danos producidos polo uso indebido da mesma. En
consecuencia, tanto os danos producidos á bicicleta polo mal uso e/ou aqueles outros que puideran causar
a terceiras persoas durante a súa utilización, serán responsabilidade única e exclusiva do usuario/a da
bicicleta.
A estes efectos, as empresas do sector turístico autorizadas que faciliten ós seus clientes códigos secretos
para o uso de bicicletas, deberán comunicar a través da web do concello, os datos identificativos do
usuario, conservando no seu poder un orixinal asinado polo cliente.
5. O usuario/a ten a obriga de comunicar de inmediato ao Concello de Vigo as incidencias que se
produzan, tales coma o deterioro ou fallo que impida ou dificulte o uso da bicicleta.
6. No caso de perda, roubo ou furto, o usuario/a ten a obriga de denunciar a desaparición da bicicleta á
Policía Nacional, Garda Civil ou Policía Local, e deberá entregar unha copia da denuncia no Concello de
Vigo no prazo máximo de 2 días contados dende o seguinte ao da denuncia ou día hábil inmediatamente
posterior.
7. No caso de non devolver a bicicleta no tempo e forma previstas, enviaranse dous requirimentos ao
último usuario da mesma e, de non producirse a súa devolución a pesar disto, se lle reclamará polos
medios aos que houbera lugar. A estes efectos, o valor da bicicleta está fixado en 1.300 (mil trescentos)
euros/unidade e, sen prexuízo destas actuacións administrativas, o Concello resérvase o dereito de
formular reclamación pola vía xudicial se fora necesario.
8. No caso de abonados-empresas do sector turístico que incumpran a obriga de comunicación dos datos
identificativos do usuario-visitante, estas responderán da non devolución da bicicleta, así como das
consecuencias económicas por uso indebido ou deterioro.
Artigo 10. Limitacións de uso.1. Non se permite a utilización da bicicleta fóra do horario e lugares que se establezan.
2. O usuaria/o do servizo non poderá, baixo ningún concepto, prestar, alugar, ceder ou realizar calquera
outro acto de disposición da bicicleta ou do código secreto a favor de terceiros, con ou sen ánimo de lucro.
3. Queda prohibido o uso da bicicleta en competicións de calquera clase, así como en lugares tales como
escalinatas, ramplas de garaxe, beirarrúas ou similares. En resumen, a bicicleta só poderase utilizar como
medio de transporte ou paseo.
4. A manipulación ou desmontaxe total ou parcial da bicicleta conlevará o inicio das actuacións
administrativas e/ou xudiciais ás que se refire o apartado 9 do artigo anterior.
5. Queda prohibido o uso da bicicleta para fins distintos ós que constitúen o obxecto do servizo e, en
particular, o seu uso con fins comerciais ou profesionais.
6. Queda prohibido que o usuario/a da bicicleta transporte nela a calquera persoa ou animal, así coma
integrar elementos alleos que poidan servir para estes fins.
CAPÍTULO IV.- RÉXIME SANCIONADOR
Artigo 11.- Principios xerais.-

O procedemento sancionador deste regulamento réxese polos principios contidos na Lei 30 de 1992, de 26
de novembro, do Réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
polas normas que operen modificacións ou se dicten en desenvolvemento desta e polas disposicións
contidas no título XI da Lei 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases do réxime local, normas
dictadas no seu desenvolvemento.
Artigo 12. INFRACCIÓNS LEVES.1. O retraso na devolución da bicicleta.
2. Non aparcar a bicicleta, durante o tempo que dure o préstamo, en zonas estratéxicas, adecuadas ou
seguras que non interfiran o paso nin potencien situacións de inseguridade.
3. A non comunicación ao Concello de Vigo do cambio dalgún dato persoal do usuario/a que puidera ser
esencial para a condición de abonado/a.
Artigo 13. INFRACCIÓNS GRAVES.1. Utilizar a bicicleta fóra das zonas establecidas polo Concello para o seu uso.
2. Prestar a bicicleta a terceiras persoas.
3. Non devolver a bicicleta en bo estado de funcionamento.
4. Non comunicar calquera desperfecto, contratempo ou accidente ocorrido durante o seu uso.
5. Producir danos na bicicleta polo uso incorrecto da mesma, sempre que o importe non exceda de 150€.
6. O abandono temporal da bicicleta.
7. A comisión de dúas faltas leves.
Artigo14. INFRACCIÓNS MOI GRAVES.1. Utilizar a bicicleta con fin de lucro, estando expresamente prohibido o seu aluguer e/ou venda e a súa
utilización para fins comerciais, de transporte de mercadorías ou calquera outro uso profesional.
2. Non realizar denuncia no suposto de roubo, furto ou perda da bicicleta.
3. Os actos de deterioro das instalacións e elementos do servizo.
4. O abandono e/ou perda da bicicleta.
5. Non entregar ao Concello de Vigo a denuncia da perda, roubo ou furto da bicicleta dentro dos prazos
establecidos.
6. A comisión de dúas faltas graves.
7. O producir danos á bicicleta ou ao sistema por importe igual ou superior a 150 €
8. No caso de empresa do sector turístico abonada, facilitar código secreto sen comunicación ó concello
dos datos identificativos do cliente-usuario.
Artigo 15.- Sancións.As infraccións cometidas darán lugar ás seguintes sancións:
1. As infraccións leves sancionaranse con penalizacións de tempo de un a tres meses de desactivación do
código, ademais dunha multa económica de ata 30€.
2. A infraccións graves sancionaranse con penalizacións de tempo de seis a doce meses de desactivación
do código, ademais dunha multa económica dende 31€ ata 300 €.
3. As infraccións moi graves sancionaranse con penalizacións de tempo de doce a trinta e seis meses de
desactivación do código, ademais de multa económica dende 301€ ata 2000 €.
Artigo 16.- Responsables.1. Serán responsables das infraccións a este regulamento as persoas usuarias do servizo de préstamo de
bicicletas, así coma os seus titores ou representantes legais cando sexan menores de idade.
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2. A persoa usuaria é responsable dos danos que poidan sufrir ou producir mentres fai uso da bicicleta, e o
Concello de Vigo non se responsabilizará dos danos ou prexuízos producidos polo uso da mesma nin dos
causados a terceiros pola persoa usuaria desta. Polo tanto, a persoa usuaria deberá comprobar o estado da
bicicleta antes de facer uso dela. Tamén será responsable a persoa usuaria dos danos causados a terceiros.
3. No caso de incidente que afecte ás condicións mecánicas da bicicleta, e sen prexuízo da obriga de
comunicación, ésta quedará baixo a responsabilidade do usuario/a ata que a deposite nun aparcamento do
sistema ou a poña a disposición do Concello. Esta incidencia deberá ser comunicada inmediatamente ao
Concello, quen adoptará as medidas que estime convenientes.
DISPOSICIÓN FINAL
O presente regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación íntegra no Boletín Oficial de
la Provincia de Pontevedra e transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 da Lei reguladora das bases de
réxime local.
ANEXO I: DOCUMENTO DE ALTA DE PERSOAS FÍSICAS MAIORES DE IDADE NO SERVIZO
DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS DO CONCELLO DE VIGO
NOME
APELIDOS
DNI/NIF
DOMICILIO COMPLETO
Nº MÓBIL
DATA NACEMENTO
Nº CONTA CORRENTE
SOLICITO ser inscrito/a como usuario/a no Servizo de Préstamo de Bicicletas do Concello de Vigo.
DECLARO ter lido o Regulamento do servizo de préstamo de bicicletas eléctricas do Concello de Vigo e
ASUMO o compromiso de cumprir as condicións de utilización e funcionamento e das obrigas e
prohibicións deste servizo, conforme ao disposto na mesma.
DECLARO baixo a miña responsabilidade ser certos os datos da inscrición.
E para que así conste, asino o presente documento de solicitude.
OBSERVACIÓNS:
Para facer efectiva esta inscrición, deberá realizarse o pagamento polo importe que corresponda en
concepto de alta no Servizo de préstamo de bicicletas.
O Concello de Vigo, en cumprimento da Lei orgánica 15/1999. de 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal, infórmalle que os datos persoais que vostede proporciona, serán incluídos nun ficheiro
automatizado. Estes datos serán tratados de forma confidencial e non se cederán a terceiros alleos á
xestión do Servizo de préstamo de bicicletas. Se o desexa, poderá exercer o dereito de oposición, acceso,
rectificación e cancelación perante o responsable do ficheiro.
ANEXO II: DOCUMENTO DE ALTA DE MENORES NO SERVIZO DE PRÉSTAMO DE
BICICLETAS
DO
CONCELLO
DE
VIGO
O pai, nai, titor ou gardador cuxos datos figuran a continuación:
NOME

APELIDOS
DNI/NIF
DOMICILIO COMPLETO
Nº TEL. OU MÓBIL
Nº CONTA CORRENTE
Respecto do/da menor:
NOME
APELIDOS
DNI/NIF
DATA NACEMENTO
Nº MÓBIL
SOLICITO a súa inscrición no Servizo de Préstamo de Bicicletas do Concello de Vigo.
DECLARO ter lido o Regulamento do servizo de préstamo de bicicletas eléctricas do Concello de Vigo e
ASUMO o compromiso de cumprir as condicións de utilización e funcionamento e das obrigas e
prohibicións deste servizo, conforme ao disposto na mesma.
DECLARO baixo a miña responsabilidade ser certos os datos da inscrición.
E para que así conste, asino o presente documento de solicitude.
Sinatura do pai, nai, titor ou gardador

Sinatura do/da menor

En Vigo, …................ de …................................ de 20......
OBSERVACIÓNS:
Para facer efectiva esta inscrición, deberá realizarse o pagamento polo importe que corresponda en
concepto de alta no Servizo de préstamo de bicicletas.
O Concello de Vigo, en cumprimento da Lei orgánica 15/1999. de 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal, infórmalle que os datos persoais que vostede proporciona, serán incluídos nun ficheiro
automatizado. Estes datos serán tratados de forma confidencial e non se cederán a terceiros alleos á
xestión do Servizo de préstamo de bicicletas. Se o desexa, poderá exercer o dereito de oposición, acceso,
rectificación e cancelación perante o responsable do ficheiro.
ANEXO III: DOCUMENTO DE ALTA DE EMPRESAS DO SECTOR TURÍSTICO NO SERVIZO DE
PRÉSTAMO DE BICICLETAS DO CONCELLO DE VIGO
NOME OU RAZÓN SOCIAL
DNI/CIF
DOMICILIO FISCAL
Nº TEL. OU MÓBIL
Nº CONTA CORRENTE
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SOLICITO a inscrición no Servizo de Préstamo de Bicicletas do Concello de Vigo.
DECLARO ter lido o Regulamento do servizo de préstamo de bicicletas eléctricas do Concello de Vigo e
ASUMO o compromiso de cumprir as condicións de utilización e funcionamento e das obrigas e
prohibicións deste servizo, conforme ao disposto na mesma.
DECLARO baixo a miña responsabilidade ser certos os datos da inscrición.
E para que así conste, asino o presente documento de solicitude en representación da empresa.
En representación da empresa:
Don/Dona:
DNI:
Asdo:
En Vigo, …................ de …................................ de 20......
OBSERVACIÓNS:
Para facer efectiva esta inscrición, deberá realizarse o pagamento polo importe que corresponda en
concepto de alta no Servizo de préstamo de bicicletas.
O Concello de Vigo, en cumprimento da Lei orgánica 15/1999. de 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal, infórmalle que os datos persoais que vostede proporciona, serán incluídos nun ficheiro
automatizado. Estes datos serán tratados de forma confidencial e non se cederán a terceiros alleos á
xestión do Servizo de préstamo de bicicletas. Se o desexa, poderá exercer o dereito de oposición, acceso,
rectificación e cancelación perante o responsable do ficheiro.
ANEXO IV: DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN DE DATOS IDENTIFICATIVOS DOS USUARIOS
VISITANTES
EMPRESA
DNI/CIF
DOMICILIO FISCAL
Nº TEL. OU MÓBIL
Na súa condición de ABONADO ó servizo de préstamo de bicicletas do Concello de Vigo, solicita
autorización ó servizo xestor co Concello para comunicar o código secreto para a utilización do servizo a
Don/Dona:
NOME
APELIDOS
DNI / PASAPORTE
ENDEREZO
COMPLETO
Nº MÓBIL
Quen asume as responsabilidades e obrigas establecidas polas normas legais e regulamentarias de
aplicación.

Sinatura do representante da empresa:

Sinatura do usuario-visitante:

En Vigo, …................ de …................................ de 20......
OBSERVACIÓNS:
O Concello de Vigo, en cumprimento da Lei orgánica 15/1999. de 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal, infórmalle que os datos persoais que vostede proporciona, serán incluídos nun ficheiro
automatizado. Estes datos serán tratados de forma confidencial e non se cederán a terceiros alleos á
xestión do Servizo de préstamo de bicicletas. Se o desexa, poderá exercer o dereito de oposición, acceso,
rectificación e cancelación perante o responsable do ficheiro.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás 10.15 h.
Como secretaria dou fe.
am.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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