O Pleno do Concello, en sesión ordinaria do día 25 de febreiro de 2008,
adoptou o seguinte acordo:
5.

APROBACIÓN DEFINITIVA DA DECLARACIÓN DE ZONAS ACUSTICAMENTE SATURADAS
(ZAS) E PROTOCOLO DE ACTUACIÓNS. EXPTE. 4848/306.

Declarar definitivamente como Zonas Acusticamente Saturadas (ZAS):

Na súa totalidade: as rúas Alfonso XIII e Travesía Alfonso XIII, Areal,
Canceleiro, Castelar, Cervantes, Churruca, Colón, Praza de Compostela, Concepción
Arenal, García Olloqui, Gravina, E. Heraclio Botana, Iglesias Esponda, Inés Pérez
de Ceta, Irmandiños, Isabel II, Lepanto, Luís Taboada, Matín Códax, Montero Ríos,
Oporto, Pablo Morillo, Pontevedra, República Arxentina, Rogelio Abalde, Rosalía de
Castro, Roupeiro, Travesía Santiago de Vigo, Serafín Avendaño e Uruguai.

Parcialmente: as rúas Avda. de García Barbón, do número impar 1 ata o
137 e do número par 2 ata o 102, Isaac Peral dos números pares 2 ata o 8 e
Urzáiz do número 1 ata o 49.
Suspender nas rúas declaradas ZAS o outorgamento de novas licenzas de apertura,
ampliación ou modificación para actividades nocturnas pertencentes ós grupos II,
grupo III, grupo IV, grupo V e dentro do grupo I as dos salóns de xogos e
recreativos, da Táboa 4 do Manual de Procedementos anexo á Ordenanza. Esténdese dita
suspensión ás licenzas das tendas de conveniencia ás que se refire o artigo 8 da Lei
13/2006, de horarios comerciais de Galicia.
Dita medida de suspensión terá efectos a partir da data de aprobación definitiva da
ZAS e da entrada en vigor da modificación do artigo 17 da «Ordenanza municipal de
protección do medio contra a contaminación acústica producida pola emisión de
ruídos e vibracións» (exp. nº 4664/306), e será de aplicación tamén a todas as
licenzas en trámite solicitadas con anterioridade a esa data.
Declarar igualmente que, a partir da data de aprobación definitiva da ZAS e da
entrada en vigor da modificación do artigo 17 da referida ordenanza municipal, serán
plenamente efectivas as seguintes medidas:
a)
Queda prohibida a permanencia das terrazas para café autorizadas nas
indicadas zonas, por riba das 02:00 h. en horario de verán e das 24:00 h. no
restante.
b)
Por motivos de orde público, impónse ós establecementos comerciais,
tipo tendas de conveniencia, situados nas rúas antes sinaladas, que teñan
na súa oferta bebidas alcohólicas, a prohibición de expender este tipo de
bebidas desde as 22:00 h. ata as 09:00 h. do día seguinte de acordo co
previsto no artigo 10 da Lei 13/2006, de horarios comerciais de Galicia.
Revisar a presente declaración de ZAS cada tres anos.
Aprobar o protocolo de actuacións anexo, transcrito ó final deste acordo.
Notificar o presente acordo ós alegantes e, ó abeiro do disposto nos artigos 70.2
Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local e 196.2 do ROF (RD
2568/1986), publicalo no BOP xunto co seu Protocolo de Actuacións anexo.
Segundo o previsto nos artigos 1, 8.1, 25.1 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
Reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa, 107.3, 109 e concordantes da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións públicas e do
procedemento administrativo común, 52 da LRBRL e 209 e ss. do ROF, o acordo de
aprobación definitiva da ZAS pon fin á vía administrativa e contra o mesmo caberá
interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de un mes contado dende o día
seguinte ao da publicación íntegra do acordo plenario ao abeiro do disposto nos
artigos 116 e 117 da LRXPAC; ademais poderá interpoñerse directamente, por quen se
considere lexitimado/a, recurso contenciosoadministrativo perante o Xulgado do
ContenciosoAdministrativo de Vigo no prazo de dous meses contados dende o día
seguinte ao da publicación íntegra do acordo; sen prexuízo da interposición polo/a
interesado/a de calquera outro recurso que estime procedente conforme a Dereito.
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ANEXO
PROTOCOLO DE ACTUACIÓNS
Nas rúas declaradas Zonas Acusticamente
seguinte protocolo de actuacións:

Saturadas

(ZAS)

seguirase

o

FASE I:

Elaboración do Catálogo de locais de ocio nocturno sitos nas ZAS:
comprenderá a relación de bares e cafébares sen música, restaurantes,
bodegas, mesóns, taparías, bocaterías, salas de xogos, bares e cafébares
con música, pubs, discotecas, caféconcertos e similares, existentes nesas
zonas. Realizarase unha análise das deficiencias observadas no que se
refire á presunta contaminación acústica.

Verificarase se os devanditos locais posúen licenza de actividade e,
de ser o caso, se desenvolven dita actividade axustándose á licenza de que
dispoñen. De observaren anomalías, remitiranse as actuacións ao Servizo de
Disciplina Urbanística da Xerencia de Urbanismo para restaurar a legalidade
urbanística.

Deseño dunha campaña dirixida a mozos e mozas e aos empresarios do
sector
da
hostalería,
que
terá
por
obxecto
a
concienciación
e
sensibilización da poboación sobre a problemática derivada do ruído da
movida nocturna.

Incrementar o control policial nas ZAS. Especialmente, controlarase o
cumprimento dos horarios de peche polos establecementos con remisión
inmediata das denuncias polos incumprimentos á Consellería de Xustiza e,
asemade, controlarase que os usuarios dos locais non produzan molestias á
veciñanza.

Controlarase pola Policía Local a prohibición de expender bebidas
alcohólicas polos establecementos comerciais dende as 22:00 h. ata as 09:00
h. do día seguinte, con remisión inmediata das denuncias á Dirección Xeral
competente en materia de comercio, de acordo co previsto no artigo 10 da
Lei 13/2006, do 27 de decembro, reguladora dos horarios comerciais de
Galicia.

Adscribir de modo permanente dous axentes da policía local para a
realización de medicións sonométricas en todo o termo municipal de Vigo.
FASE II:

Tramitación
preferente
dos
procedementos
sancionadores
por
contaminación acústica referidos aos locais sitos nas ZAS. Á hora de
graduar a sanción a aplicar neste tipo de procedementos, considerarase o
feito de que a infracción tivese sido cometida no ámbito territorial dunha
ZAS.

Tramitación
preferente
dos
procedementos
de
restauración
legalidade urbanística referidos aos locais sitos nas ZAS.

da


Con relación aos establecementos que dispoñan de licenza de
actividade e desenvolvan a mesma axustándose a ela, no caso de se detectar
incumprimentos da normativa sobre contaminación acústica (ex. ausencia de
dobre porta, instalación de equipos de ventilación e climatización en
fachadas ou patios...), adoptar medidas correctoras ou de control.
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