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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 27 de
febreiro de 2020, adoptou o seguinte acordo:
4.PROPOSTA DE APERTURA DE TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PARA
APROBACIÓN DA “ORDENANZA REGULADORA DO COMERCIO DE VIGO”. EXPTE.
7127/106.
Dáse conta do informe-proposta de data 7/02/2020, asinado pola secretaria de Admón.
Municipal, o xefe do Servizo de Comercio e o concelleiro-delegado de Área, que di o
seguinte:
LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.(LPAC)
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.(LRBRL)
Lei de Ordenación do comercio minorista (LOCM)
Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia (LCIG)
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
O artigo 4 da LRBRL atribúe aos municipios potestade regulamentaria que se desenvolve no artigo 84.1 ao establecer como unha das ferramentas das entidades locais para intervir na actividade dos cidadáns, é a través da aprobación de ordenanzas e bandos.
O artigo 25.1 da LRBRL, 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, exercendo en todo caso, como competencias propias, nos termos da lexislación estatal e autonómica, en materias tales como: abastos,
feiras, mercados, comercio e defensa, domino público local, ordenación do tráfico ou mobilidade,
protección do medio ambiente e da contorna urbana, seguridade en lugares públicos
Actualmente o Concello de Vigo ten aprobada a Ordenanza reguladora da venda na vía pública e
espazos abertos, publicada no BOP nº 246, de 27 de decembro de 1995, se ben, dende esas
datas, producíronse distintas modificacións normativas tanto a nivel estatal (Lei de Ordenación do
comercio minorista (LOCM) reformada por Lei 1/2010, do 1 de marzo, para adecuala á Directiva
de servizos (Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro,
relativa aos servizos no mercado interior) como autonómica (Lei 13/2010, do 17 de decembro, do
comercio interior de Galicia) que fan necesaria a redacción dunha nova ordenanza co obxecto de
adaptar o seu contido a estas disposicións.
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O acordo plenario de data 29 de xaneiro de 2020 polo que se aprobou o Plan Normativo Anual
correspondente ao ano 2020 recolle a aprobación da Ordenanza Reguladora do Comercio de
Vigo.
O artigo 133 da LPAC dispón << Con carácter previo á elaboración do proxecto ou anteproxecto
de lei ou de regulamento, efectuarase unha consulta pública, a través do portal web da Administración competente, en que se pedirá a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma acerca:
a) Dos problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa.
b) Da necesidade e oportunidade da súa aprobación.
c) Dos obxectivos da norma.
d) Das posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias
2. Sen prexuízo da consulta previa á redacción do texto da iniciativa, cando a norma afecte os
dereitos e intereses lexítimos das persoas, o centro directivo competente publicará o texto no portal web correspondente, co obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas
achegas adicionais poidan facer outras persoas ou entidades.
Así mesmo, poderá tamén pedirse directamente a opinión das organizacións ou asociacións recoñecidas por lei que agrupen ou representen as persoas cuxos dereitos ou intereses lexítimos se
vexan afectados pola norma e cuxos fins gardaren relación directa co seu obxecto.
3. A consulta, audiencia e información públicas reguladas neste artigo deberanse realizar de forma tal que os potenciais destinatarios da norma e os que realicen achegas sobre ela teñan a posibilidade de emitir a súa opinión, para o cal se deberán pór á súa disposición os documentos necesarios, que serán claros e concisos e reunirán toda a información precisa para podérense pronunciar sobre a materia.
4. Poderá prescindirse dos trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos neste
artigo no caso de normas orzamentarias ou organizativas da Administración xeral do Estado, a
Administración autonómica, a Administración local ou das organizacións dependentes ou vinculadas a estas, ou cando concorran razóns graves de interese público que o xustifiquen.
Cando a proposta normativa non teña un impacto significativo na actividade económica, non impoña obrigas relevantes aos destinatarios ou regule aspectos parciais dunha materia, poderase omitir a consulta pública regulada no número primeiro. Se a normativa reguladora do exercicio da iniciativa lexislativa ou da potestade regulamentaria por unha Administración prevé a tramitación urxente destes procedementos, a eventual excepción do trámite por esta circunstancia axustarase
ao previsto naquela.”
A concellería de Área de Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e Festas especiais en virtude da
delegación da Alcaldía en data 18.06.2019 en materia de comercio, en especial, a promoción e dinamización do comercio local, impulso das actividades feirais e mercados municipais formula á
Xunta de Goberno local como órgano competente por Resolución de data 18 de xuño de 2019 de
“aprobación de calquera programa, plan, proxecto, campaña ou promoción de actividades e/ou
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servizos de competencia municipal, mesmo as que se realicen para a dirección e impulso dos
servizos” a PROPOSTA DE ACORDO
Primeiro.- Abrir o trámite de consulta pública previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, para a
aprobación dunha Ordenanza de Mercado, 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 a través do rexistro electrónico xeral facer chegar as súas opinións acerca dos aspectos
que figuran recollidos no Anexo I ao 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 deste acordo no Portal de Transparencia

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

ANEXO I.- Consulta pública
Antecedentes
da norma

A aprobación da Directiva 2006/123/CE, do Parlamento Europeo e do
Consello, de 12 de decembro, relativa aos servizos no mercado interior da
Unión Europea, supuxo unha transformación dos mecanismos legais que
rexen o mercado interior, coa finalidade de garantir que tanto os
proveedores como os destinatarios dos servizos benefíciense das
liberdades fundamentais que consagran os artigos 49 e 56 do Tratado de
funcionamento da Unión Europea: a liberdade de establecemento e a
liberdade de prestación de servizos. O marco xurídico da venda ambulante
está formada pola Lei de Ordenación do comercio minorista
(LOCM)
reformada por Lei 1/2010, do 1 de marzo e Real Decreto 199/2010 do 26
de febreiro, polo que se regula o exercicio da venda ambulante ou non
sedentaria.
No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia aprobouse a na Lei
13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia, que
establece o contido mínimo das ordenanzas municipais reguladoras da
venda ambulante e inclúen regras e principios aos que deben adecuarse.
A posta en marcha das súas previsións puxo de relevo a necesidade, así
como a conveniencia dunha nova Ordenanza adaptada ao novo marco
normativo.

Problemas
Coa aprobación da Ordenanza se pretende garantir a seguridade xurídica
que
se no exercicio da actividade comercial establecendo un marco regulatorio en
pretenden
materia de abastos, venta ambulante, establecendo os procedementos de
solucionar coa adxudicación, condicións de exercicio e regular o uso do dominio público .
norma
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Necesidade e
oportunidade
da
súa
aprobación

A necesidade de cumprir os principios e directrices definidos pola nova
normativa, europea, estatal e autonómica, en materia de comercio
ambulante no ámbito local, garantindo, dunha parte, a liberdade de
empresa nesta concreta modalidade de distribución comercial, así como, o
libre establecemento de servizos de distribución comercial e o seu
exercicio, de acordo coa Directiva 2006/123/CE relativa aos servizos no
mercado interior; e, doutra, o respecto e garantía dos lexítimos dereitos
das persoas consumidoras, a protección da súa saúde e seguridade, a
utilización do dominio público

Obxectivos da Coa norma se pretende establecer o marco regulatorio do exericio da
norma
actividade comercial nos mercados de abastos e as distintas tipoloxías de
venda ambulante, requisitos, procedemento de adxudicación, dereitos e
obrigas das persoas autorizadas, infraccións e sancións e ordenación do
uso do dominio público.
Posibles
A alternativa consistiría en non acometer ningún desenvolvemento
solucións
regulamentario municipal, pero o establecemento dunha Ordenanza que
alternativas
concrete e desenvolva as normas citadas resulta máis conveniente e
regulatorias e mesmo necesario para a aplicación práctica para a ordenación dos
non
mercados de bastos e exercicio da venda ambulante e axeitado uso do
regulatorias
dominio público. Asemade, esta necesidade tamén resulta aconsellada
para acadar unha maior seguridade xurídica.

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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