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Documento asinado

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 6 marzo de
2020, adoptou o seguinte acordo:
21.- PROPOSTA DE APERTURA DO TRAMITE DE CONSULTA PUBLICA PREVIA
PARA A TRAMITACIÓN DA MODIFICACIÓN DE “ORDENANZA MUNICIPAL DE TAXI
DA CIDADE DE VIGO”. EXPTE. 2319/449.
Dáse conta do informe-proposta de data 28/02/2020, asinado pola xefa do Servizo de
Tranportes e o concelleiro-delegado de Servizos, que di o seguinte:
ANTECEDENTES:
•Con data 9 de febreiro de 2015 o Pleno da Corporación adoptou entre outros o Acordo de :
“Aprobar definitivamente a Ordenanza Municipal Reguladora do servizo de taxi da cidade de
Vigo “.
Con data 11 de marzo de 2015 foi publicado o texto da ordenanza no Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra.
•O Pleno do Concello, en sesión ordinaria (agosto) do día 5 de setembro de 2018, adoptou o
seguinte acordo:

“Aprobar definitivamente a modificación da Ordenanza municipal reguladora do servizo de
taxi da cidade de Vigo aprobada inicialmente polo pleno municipal de data 25 de abril de 2018
“ acordo que foi publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de data 24 de
setembro de 2018.
• Na data 1 de outubro de 2018 publicase no Diario Oficial de Galicia, o Decreto 103/2018 de 13

de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 4/2013 de 30 de maio, de transporte
publico de persoas en vehículos de turismo de Galicia , que na Disposición final segunda,
establecese a obrigatoriedade de que os Concellos adapten as súas ordenanzas reguladoras do
servizo de taxi ao previsto no citado Decreto.
REGULACIÓN XURÍDICA:
I. Con motivo da aprobación e publicación do citado Regulamento da Lei 4/2013 de 30 de maio,
de transporte publico de persoas en vehículos de turismo de Galicia , xurde a necesidade de
modificar o texto da vixente Ordenanza municipal reguladora do servizo de taxi da cidade de
Vigo a fin de adáptala as previsións do mesmo; e así mesmo contemplar as novas necesidades
xurdidas dende a data de aprobación da vixente ordenanza que regula o servizo de taxi no
Concello de Vigo,.
II. E en relación coa tramitación da citada modificación da Ordenanza Municipal debe
considerarse o disposto na Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das
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administracións publicas que regula no seu artigo 133 a . “Participación dos cidadáns no
procedemento de elaboración de normas con rango de Lei e regulamentos” e que no seu
numero 1 di :
“Con carácter previo á elaboración do proxecto o anteproxecto de lei o de regulamento, sustanciaráse unha consulta pública, a través do portal WEB da Administración competente, na que se requerira 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.”
III. 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 da modificación da ordenanza municipal reguladora do
servizo de taxi da cidade de Vigo, a través de https://consulta.vigo.org/, durante un prazo de 15
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.
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.- Dar publicidade do presente Acordo 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.
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A) Problemas que se pretenden solucionar coa norma
Pretendese establecer o marco legal que permita o uso do servizo de taxi da cidade de Vigo nas
debidas condicións de igualdade, seguridade, determinando o alcance das prestacións en favor
das persoas usuarias, e regulando os aspectos de carácter xurídico, económico e administrativo
relativos a prestación do servizo, todo elo adaptado ao Regulamento da Lei 4/2013 de 30 de maio,
de transporte publico de persoas en vehículos de turismo de Galicia,
B) Necesidade e oportunidade da súa aprobación
Na Disposición final segunda do Decreto 103/2018 de 13 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 4/2013 de 30 de maio, de transporte publico de persoas en vehículos de
turismo de Galicia, establecese a obrigatoriedade de que os Concellos adapten as súas
ordenanzas reguladoras do servizo de taxi ao previsto no citado Decreto .
C) Obxectivos da norma
Regular as novas necesidades xurdidas en relación coas condicións xerais de utilización do
servizo publico de Taxi da cidade de Vigo e regular os dereitos e obrigacións das persoas
usuarias así como das persoas profesionais do sector, dende a data de aprobación da vixente
ordenanza que regula o servizo de taxi no Concello de Vigo, dar cumprimento ó disposto na
citada disposición segunda Regulamento da Lei 4/2013 de 30 de maio, de transporte publico de
persoas en vehículos de turismo de Galicia.
D) Posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias
Non á alternativa regulatoria nin non regulatoria, debido a obrigatoriedade de adaptación da
vixente Ordenanza Municipal reguladora do servizo de taxi da cidade de Vigo ao Regulamento da
Lei 4/2013 de 30 de maio , de transporte publico de persoas en vehículos de turismo de Galicia .

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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