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Dª. ISAURA ABELAIRAS RODRÍGUEZ, 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 extraordinaria e
urxente do 5 de agosto de 2016, adoptou o seguinte acordo:
3.ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS DAS AUTORIZACIÓNS DOS POSTOS DE
VENTA AMBULANTE DOS MERCADILLOS DE BOUZAS E COIA. EXPTE.
1439/110.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
5.08.16, dáse conta do informe-proposta de data 4.08.16, asinado polo xefe do
Servizo de Comercio, o secretario xeral do Pleno e o concelleiro delegado de
Comercio, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local, en reunión de data 21 de xuño do presente ano, aprobou as
Condicións para autorizacións municipais de dominio público para a instalación de postos de
venda ambulante nos mercadillos de COIA (A Bouza) e BOUZAS.
Aberto o prazo de presentación de solicitudes o concelleiro delegado de Comercio,
mediante Resolución de data 7 de xullo, admitiu a trámite a totalidade das solicitudes
presentadas.
De conformidade coas Condicións aprobadas pola Xunta de Goberno Local e co disposto no
artigo 72.2 da Lei, 13/2010, de 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia, a
Concellería Delegada requiriu as distintas persoas físicas ou xurídicas provisionalmente
admitidas ao obxecto de que no prazo dez días hábiles presentaran no Rexistro Xeral do
Concello escrito aportando a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos
manifestados na Declaración Responsable por eles presentada relativos a:
a) Xustificante da súa situación de alta no réxime correspondente da Seguridade Social
tendo satisfeito as súas obrigas fronte á Tesourería da Seguridade Social.
b) Xustificante da súa situación de alta, os efectos do Imposto de Actividades Económicas,
no censo de empresarios, profesionais e retenedores, mediante a presentación na Axencia
Estatal Tributaria de declaracións de alta no modelo 036 ou no modelo 037 (declaración
censal simplificada).
c) Xustificante de ter recibido formación necesaria en materia de manipulación de alimentos
conforme á normativa vixente (No caso de venda de alimentos).
d) Documentación acreditativa da subscrición de seguro de responsabilidade civil que cubra
calquera risco derivado do exercicio da actividade comercial.
O prazo dos dez días hábiles outorgado concluíu o pasado 20 de xullo; tras o exame e
estudio da documentación aportada o concelleiro delegado de Comercio, mediante
Resolución de data 27.07.2016, identificou os para os mercadillos citados e para as distintas
actividades que neles se levan a cabo, os solicitantes que aportaron a totalidade da
documentación requirida e os solicitantes que non o fixeron, sinalando neste caso os
requisitos que non se cumpriron. Na mesma Resolución informouse os solicitantes que
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aportaron a documentación requirida que o sorteo da localización concreta dos postos nas
distintas actividades e nos distintos mercadillos tería lugar o o día 29 de xullo ás 11.00 horas
na sá de conferencias do antigo Reitorado, rúa Oporto nº 1 de Vigo.
Na data citada e no lugar indicado realizouse o sorteo; procede, en consecuencia, adxudicar
os distintos postos segundo consta na Acta do sorteo incorporada o expediente incoado;
neste sentido proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO: Dar por concluído o procedemento de pública concorrencia para o
outorgamento de autorizacións municipais de dominio público para a instalación de postos
de venda ambulante nos mercadillos de COIA (A Bouza) e BOUZAS resultando do mesmo
as seguintes autorizacións:
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SEGUNDO: A Concellería Delegada de Comercio expedirá a correspondente TARXETA
ACREDITATIVA (documento normalizado) da autorización procedendo a súa entrega os
distintos comerciantes autorizados que a expoñerán o público en lugar visible durante o
exercicio de la actividade.
TERCEIRO: A Concellería Delegada de Comercio comunicará o Rexistro Galego de
Comercio os datos dos distintos vendedores autorizados a efectos da súa correspondente
inscrición.
CUARTO: Na presente anualidade (2016) as taxas municipais pola utilización privativa de
dominio público devengaranse a partires da data do presente acordo; a Administración
municipal notificará os distintos vendedores autorizados a liquidación tributaria que
corresponda ata o día 31 de decembro.
QUINTO: Infórmase que segundo a Ordenanza fiscal municipal nº 32, Reguladora das taxas
por aproveitamentos especiais con instalación de postos de venda na vía pública, o importe
da taxa para o mercadillo de COIA (A Bouza) ten unha cota de 1,40 euros/m2/día. O
mercadillo de BOUZAS devengará a taxa municipal vixente en cada momento, sendo o
importe establecido de 2,05 euros/m2/día.
SEXTO: As autorizacións se outorgan ata o 31 de decembro do ano 2021, non obstante
serán obxecto de renovación anual a data de 1 de febreiro de cada ano mediante acordo
expreso da Xunta de Goberno Local sempre e cando o Concello acredite o pago das taxas
devengadas no ano anterior. A renovación anual atópase condicionada á vixencia e
cumprimento dos requisitos previstos no artigo 72.2 da Lei, 13/2010, de 17 de decembro, do
Comercio Interior de Galicia.
SÉTIMO: Os solicitantes non autorizados identificados nos apartados SEGUNDO e CARTO
da Resolución de data 27.07.2016 incluiranse nunha “lista de espera” que poderá dar lugar
a posteriores autorizacións sempre e cando tales persoas acrediten os requisitos que
constan nas Condicións aprobadas pola Xunta de Goberno Local. No suposto de que se
acordaran novas autorizacións os agora autorizados, e pola orde do sorteo realizado, terán
preferencia na elección dos postos que hoxe se atopan vacantes.
OITAVO: O presente acordo anunciarase nun dos diarios oficiais de maior tirada no
municipio e publicarase na súa integridade no portal web do Concello de Vigo e no Taboleiro
de Editos.
NOVENO: Os sucesivos actos administrativos que podan ditarse no presente procedemento
notificaranse os interesados a través da sede electrónica (portal web) do Concello de Vigo
DÉCIMO: O presente acordo é un acto de trámite cualificado, contra o mesmo cabe
interpoñer recuso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que o adopta no prazo
dun mes contado a partires do día a súa publicación na páxina web do Concello de Vigo ou
recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados de dita Xurisdición no prazo dos dous
meses seguintes sen que ambos podan simultanearse.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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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 a dez de agosto
do ano dous mil dezaseis.
CCA/me
V. e Pr.
O ALCALDE,

Abel Caballero Alvarez.
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