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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 9 de
agosto de 2019, adoptou o seguinte acordo:

17.- PROPOSTA TRÁMITE DE CONSULTA PUBLICA PREVIA PARA A
TRAMITACIÓN DO REGULAMENTO DO SERVIZO DE TRANSPORTE URBANO
DE VIAXEIROS EN AUTOBÚS. EXPTE. 2667/449.
Dáse conta do informe-proposta de data 07/08/19, asinado pola xefa do Servizo de
Transportes e conformado pola concelleira-delegada da Área, que di o seguinte:
ANTECEDENTES:
I. Na sesión plenaria de data 26 de maio de 1994 foi aprobado o prego de condicións da
concesión administrativa do transporte urbano colectivo de viaxeiros da cidade .
II. Na sesión plenaria de data 16 de setembro de 1994 foi adxudica a empresa Viguesa de
Transportes SA a concesión do transporte urbano de viaxeiros da cidade de Vigo.
III. Na data 8 de xuño de 1995 formalizouse en contrato administrativo entre o Alcalde da
cidade de Vigo e o presidente da empresa Viguesa de Transportes S.A. a concesión
municipal do servizo publico regular de transporte urbano colectivo de viaxeiros en autobús .
IV. De conformidade co disposto na cláusula 2 do prego de condicións que rexe a concesión
administrativa :
“A duración máxima da concesión administrativa para a explotación do servizo publico
de transporte urbano colectivo de viaxeiros de Vigo, será de 25 anos, prorrogables por
períodos de cinco anos e ate un limite de 35 anos, incluído o prazo fixo.
O prazo da concesión comenzara a contarse a a partir da formalización do contrato en
documento administrativo o en escritura publica no caso de solicitalo o interesado .
A prorroga será automática, salvo denuncia expresa por algunha das partes con un
ano de antelación como mínimo”
Como consecuencia do anterior, a data de finalización da concesión administrativa do
servizo de transporte urbano colectivo de viaxeiros será o 8 de xuño do ano 2020 .
V. Por Resolución de data 4 de outubro de 2018 constituíse un comité técnico de traballo no
ámbito do servizo publico de transporte urbano colectivo de viaxeiros para a cidade de Vigo,
para realizar as tarefas vinculadas ao proceso de finalización da concesión e para o
desenvolvemento dos estudos necesarios para a tramitación do novo expediente
administrativo conducente a adxudicación do novo contrato.
VI. A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 27 de decembro de
2018, adoptou o acordo de “ Denunciar a prorroga da concesión administrativa para a
explotación do servizo publico de transporte urbano colectivo de viaxeiros de Vigo da que e
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titular a empresa Viguesa de Transportes S.L. por Acordo Plenario de data 16 de setembro
de 1994.”
REGULACIÓN XURÍDICA:
I. Iniciados os traballos preparatorios da contrato para a xestión do servizo de transporte
urbano colectivo de viaxeiros, no artigo 284 nº 2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as
Directivas do Parlamento Europeo y do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febreiro de 2014 , establecese :
“ Antes de proceder a contratación dunha concesión de servizos, nos casos en que se
trate de servizos públicos, deberá haberse establecido seu réxime xurídico, que declare
expresamente que a actividade de que se trata queda asumida pola Administración
respectiva como propia da mesma, determine o alcance das prestacións en favor dos
administrados, e regule os aspectos de carácter xurídico, económico e administrativo
relativos a prestación do servizo.”
Polo que ponse de manifesto a necesidade de redacción, tramitación e aprobación do Regulamento de Servizo .
II. E en relación coa tramitación do citado Regulamento debe considerarse o disposto na Lei
39/2015 de procedemento administrativo común das administracións publicas regula no seu
artigo 133 nº . “Participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas con
rango de Lei e regulamentos” que no seu numero 1 di :
“Con carácter previo á elaboración do proxecto o anteproxecto de lei o de regulamento,
se sustanciará unha consulta pública, a través do portal WEB da Administración
competente na que se recabará a opinión dos suxeitos e das organizacións máis
representativas potencialmente afectados pola futura norma acerca de:
a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa.
b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación.
c) Os obxectivos da norma.
d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.”
Polo exposto e conforme a Resolución de delegación de competencias de data 18 de xuño
de 2019, pola que as competencias en materia de transportes corresponden a Concellería
Delegada de Fomento e Servizos, formulase a Xunta de Goberno local a seguinte :

PROPOSTA DE ACORDO
Primeiro.- Abrir o trámite de consulta pública previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, para a
redacción, tramitación e aprobación do Regulamento do servizo de transporte urbano de
viaxeiros en autobús da cidade de Vigo , a través de https://consulta.vigo.org/, durante un
prazo de 20 días hábiles, para que a cidadanía, organizacións e asociacións que así o
consideren poidan facer chegar as súas opinións acerca dos aspectos que figuran
recollidos no Anexo 1 do presente acordo.
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Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Servizo de Administración Electrónica para a
posta en marcha do trámite de consulta a través da sede electrónica municipal.
Terceiro.- Notificar o presente acordo aos membros da Comité técnico de traballo no ámbito
do servizo publico de transporte urbano colectivo de viaxeiros para a cidade de Vigo, e dar
publicidade do mesmo a través da Intranet municipal, sede electrónica e Portal de
Transparencia.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

ANEXO 1 CONSULTA PUBLICA
Antecedentes da norma
A aprobación e entrada en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas e da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do
Réxime Xurídico do Sector Público, deseñan un novo escenario normativo tanto en materia
de procedemento como de organización e funcionamento das AA PP. ; asi como a Lei
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo y do Consello
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014
A) Problemas que se pretenden solucionar coa norma
Pretendese establecer o marco legal que permita o uso do servizo urbano de transporte
publico de viaxeiros nas debidas condicións de igualdade, seguridade , determinando o
alcance das prestacións en favor dos administrados, e regulando os aspectos de carácter
xurídico, económico e administrativo relativos a prestación do servizo.”
B) Necesidade e oportunidade da súa aprobación
No artigo 284 nº 2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola
que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo y
do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 ven determinada a
obrigatoriedade da aprobación da norma.
C) Obxectivos da norma
Regular as condicións xerais de utilización do servizo publico de transporte urbano de
viaxeiros en autobús e regular os dereitos e obrigacións dos usuarios así como da empresa
concesionaria do servizo.”
D) Posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias
Non a alternativa regulatoria nin non regulatoria, debido a obrigatoriedade de regulación do
servizo, establecida no artigo 284 nº 2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do
Parlamento Europeo y do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 .
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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/rs
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Alvarez.
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