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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 24 de
xaneiro de 2020, adoptou o seguinte acordo:
2.PROPOSTA DE APROBACIÓN DO “PROXECTO DE CREACIÓN E
PUBLICACIÓN DO PORTAL DE DATOS ABERTOS (OPEN DATA) DO CONCELLO DE
VIGO”. EXPTE. 8924/113.
Visto o informe xurídico do 20/01/2020, dáse conta do informe-proposta do 09/01/2020,
asinado polo técnico responsable de Modernización e Innovación, o xefe do Servizo de
Admón. Electrónica e pola concelleira-delegada de Xestión Municipal, que di o seguinte:
I.- ANTECEDENTES
O Concello de Vigo é un actor fundamental no ecosistema de innovación da cidade, tanto na
promoción da innovación, como en crear o clima axeitado na cidade e a súa contorna que sirva de
tractor para atraer e favorecer a innovación na mesma. Ten unha aposta decidida pola innovación
e modernización da cidade, tanto para mellorar a calidade de vida da cidadanía, como para
ofrecer uns servizos e infraestruturas eficientes, sustentables e con visión de futuro.
Este compromiso pola innovación foi recoñecido, neste ano, coa distinción “Cidade da Ciencia e
a Innovación” outorgada polo ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, poñendo en
valor todas as iniciativas innovadoras da Cidade Vigo nos últimos anos.
O Concello de Vigo, adherido á Rede Española de Cidades Intelixentes (RECI) e á Rede de
Cidades da Ciencia e da Innovación (Red “Innpulso”), fixo unha aposta clara pola mellora e
modernización dos servizos da cidade como así o demostraron os seus proxectos smart city que
recibiron o premio Smart City 2015 ou a súa plataforma VCI+ (Plataforma Vigo Cidade Intelixente)
que recibiu o premio Galicia 2015.
A Plataforma smart city municipal VCI+ centraliza e estrutura a información da cidade
permitindo xerar novos servizos de valor como foi a nova app “Vigo”, presentada en decembro de
2018, que ofrece unha nova canle de comunicación innovadora coa cidadanía e que recibiu o
“Premio Ciudadanos 2019” recoñecendo a app “Vigo” como unha das máis completas dunha
cidade española.
O portal de Datos Abertos será outro dos novos fitos xerado a través desta plataforma VCI+,
permitindo o acceso a esta información pública en formato reutilizable para axudar ao
desenvolvemento da innovación na cidade, ao avance no goberno aberto, na transparencia
e na consolidación das iniciativas smart city.
Os portais de datos abertos permiten ofrecer información pública da cidade en formato
reutilizable (datos de tráfico, turismo, recursos da cidade, datos de poboación,...) á cidadanía,
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empresas, universidades e emprendedores para poder tratar e operar cos datos xerando novos
activos de valor como aplicacións móbiles, webs ou estudos de investigación.
O Concello de Vigo é consciente de que a información que as Administracións Públicas xeran,
recompilan e custodian constitúe un activo importante e de alto valor engadido para a creación
de novos e máis innovadores produtos e servizos que contribuirán ao desenvolvemento
dunha sociedade máis avanzada e que nos abre a porta a todo un abanico de posibilidades de
crecemento económico e social, onde a apertura destes datos e a posta a disposición para a súa
reutilización é imprescindible para dar resposta ás novas demandas da sociedade.
O Portal de Datos Abertos (Open Data) crearase baixo a plataforma smart city municipal VCI+ e
grazas as melloras incorporadas no proxecto da evolución da plataforma á VCI+2.0 que conta coa
cofinanciación mediante os fondos FEDER de crecemento sustentable 2014-2020, convocadas
por Orde HAP/2427/2015, de 13 de novembro, na cal entre outras se concede axuda do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional ao proxecto presentado polo Concello de Vigo
denominado “VIGO VERTICAL”.
A Norma UNE 178301:2015 de “Datos Abertos (Open Data). Cidades Intelixentes” establece que
os datos abertos e a reutilización da información do sector público constitúen dous aspectos
esenciais no camiño cara ás Cidades Intelixentes e o Goberno Aberto.
Esta apertura da información constitúe á súa vez un alicerce fundamental nas iniciativas de
goberno aberto baseado na transparencia das políticas públicas e o fomento dunha democracia
moito máis activa e participativa que, no noso ordenamento xurídico, é un feito que se viu
materializado na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo goberno, que recomenda a publicación da información en formato reutilizable,
o Concello de Vigo profundiza deste xeito na mellora continua das políticas municipais en
materia de transparencia e bo goberno que acadaron un nivel moi superior ás obrigas
legais.
A Unión Europea, así mesmo, aposta polo impulso dos datos abertos e o fomento da súa
reutilización nos Estados Membros, coa publicación da Directiva 2013/37/UE do Parlamento
Europeo e do Consello, de 26 de xuño de 2013, pola que se modifica a Directiva 2003/98/CE
relativa á reutilización da información do sector público.
Estas directivas comunitarias foron traspostas ao noso ordenamento xurídico, a Directiva
2003/98/CE a través da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do
sector público e, posteriormente, a Directiva 2013/37/UE pola Lei 18/2015, de 9 de xullo, pola que
se modifica a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector
público.
Así, o ordenamento xurídico español contempla dúas leis para regular a novo paradigma de
goberno aberto. Isto débese a que cada unha delas ten unha finalidade distinta e, en
consecuencia, requiren que a información se presente de forma diferente, aínda que en ambos os
casos proceda da mesma fonte de datos. En concreto, a Lei 19/2013, de 9 de decembro, ten
como finalidade que a cidadanía poida fiscalizar o labor das entidades públicas do noso país, polo
que a información debe presentarse da forma máis comprensible para a cidadanía; por outra
banda, a Lei 37/2007, de 16 de novembro, ten como finalidade que a sociedade civil poida
achegar valor aos servizos públicos e que, ademais, poida ofrecerse mediante fórmulas
mercantís que colaboren ao crecemento do sector infomediario, polo que, neste contexto, a
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información debe presentarse de forma que se facilite a súa reutilización automática por parte dos
sistemas que ofrecen devandito valor engadido.
II.- NORMATIVA REGULADORA
•

1.1 Normas xurídicas
◦ Constitución Española, de 27 de decembro de 1978.
◦ Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público,
modificada pola Lei 18/2015, do 9 de xullo.
◦ Lei 14/2010, de 5 de xullo, sobre as Infraestruturas e os servizos de información
xeográfica en España.
◦ Lei 2/2018, de 23 de maio, pola que se modifica a lei 14/2010.
◦ Lei 19/2013, de 9 de decembro, sobre Transparencia, acceso á información pública e
bo goberno.
◦ Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos persoais e Garantía
dos dereitos dixitais.
◦ Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de
2016; relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos
persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE
(Regulamento Xeral de Protección de datos, en adiante RXPD)
◦ Real Decreto 1495/2011, de 24 de outubro, de desenvolvemento da Lei 37/2007.
◦ Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de
Interoperabilidade no ámbito da administración electrónica. (en adiante, ENI)
◦ Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de
Seguridade no ámbito da administración electrónica.
◦ Directiva europea (UE) 2019/1024, do Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de
xuño de 2019, relativa aos Datos abertos e á Reutilización da información do sector
público.
◦ Directiva 2003/98/CE, polo que respecta ás partes da mesma que non se consideren
derrogadas pola Directiva 2019/1024.
◦ Directiva 2013/37/UE, de 26 de xuño de 2013, pola que se modifica a Directiva
2003/98/CE.
◦ Directiva 2007/2, DE 14 de marzo de 2007, pola que se estableceu unha Infraestrutura
de información espacial na Unión Europea.
◦ Directiva comunitaria (UE) 2016/2102, do 26 de outubro de 2016, sobre a
Accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do
sector público.
◦ Real decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre Accesibilidade dos sitios web e
aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.
◦ Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei Xeral dos dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión
social.
◦ Decisión de execución (UE) 2018/1523, da Comisión Europea, de 11 de outubro de
2018.

•

1.2. Normas técnicas
◦ Norma AENOR UNE 178301:2015 Cidades intelixentes. Datos Abertos. (Open Data)
◦ Norma AENOR UNE 301549:2019, relativa aos requisitos de accesibilidade para
produtos e servizos TIC.
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◦ Resolución de 19 de febreiro de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións
Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Reutilización
de recursos da información producidos polo sector público.
◦ Resolución de 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións
Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Relación de
modelos de datos.
◦ Resolución de 3 de outubro de 2012 (BOE 31 de outubro) da Secretaría de Estado de
Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade
de Catálogo de estándares.
•

1.3. Guías de aplicación
◦ Guía de aplicación da Norma Técnica de Interoperabilidade de Reutilización de
recursos da información
◦ Guía de aplicación da Norma Técnica de Interoperabilidade de Relación de modelos de
datos
◦ Guía de aplicación da Norma Técnica de Interoperabilidade de Catálogo de
Estándares.
◦ Guía de aplicación do Real Decreto 1495/2011.

III.- “PLAN MUNICIPAL DE IMPULSO DA REUTILIZACIÓN DA INFORMACIÓN”: CREACIÓN,
XESTIÓN E COMPROMISOS DO PORTAL DE DATOS ABERTOS (OPEN DATA)
O Concello de Vigo é consciente que os Datos Abertos constitúen un activo importante e de alto
valor engadido para dar resposta ás novas demandas da sociedade e á creación de novos e máis
innovadores produtos e servizos que contribuirán ao desenvolvemento dunha sociedade máis
avanzada e que nos abre a porta a todo un abanico de posibilidades de crecemento económico e
social.
Os datos en posesión das AAPP permiten:
1. Impulsar a innovación e xerar valor e riqueza: Obtendo produtos derivados dos datos
por parte dos emprendedores, universidades, empresas, compañías do sector reutilizador
e a cidadanía en xeral. O Concello de Vigo pretende impulsar o emprendemento e a
innovación coa creación desde portal de datos abertos da cidade.
2. Mellorar a interoperabilidade entre administracións: Facilitando a creación de servizos
para a cidadanía que utilicen datos de diferentes administracións públicas. O Concello de
Vigo xa está utilizando actualmente información de portais Open Data de outras
administracións como datos meteorolóxicos, mapas e datos xeográficos, datos estatísticos,
información de prezos de gasolineiras, información da DGT, ...
3. Ordenación interna da información da administración: Promovendo a eficiencia na
documentación e clasificación de datos. A publicación de datos abertos ten o requirimento
previo que estes estean estruturados, depurados e revisados. O datos centralizaranse
previamente na plataforma smart city mellorando a xestión interna da administración.
A publicación de datos abertos provistos polo Concello de Vigo ampararase na normativa vixente
respecto deste tema e principalmente na Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre Reutilización da
Información do Sector Público e a Lei 18/2015, de 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007,
de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.
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Para conseguir estes obxectivos o Concello de Vigo realizará as seguintes actuacións englobadas
no seguinte “Plan Municipal de Impulso da Reutilización da Información” cos seguintes
obxectivos e actuacións:
1. CENTRALIZACIÓN E ESTRUTURACIÓN DOS DATOS ABERTOS DA CIDADE
◦ Potenciar a colaboración e coordinación entre os diferentes servizos do Concello de
Vigo para impulsar a apertura de datos e a súa reutilización
◦ Crear e manter o “Catálogo de Datos Abertos” do Concello de Vigo seguindo a
catalogación temática, así como as recomendacións, da Norma Técnica de
Interoperabilidad de Reutilización de recursos da información de resolución de 19 de
febreiro de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas.
◦ Centralizar a información, sempre que sexa posible tanto tecnicamente como por
recursos, a través da plataforma cidade VCI+ 2.0
◦ Os datos que sexan xeorreferenciables deberán publicarse e estruturarse incorporando
a xeometría do territorio, sempre que sexa posible tanto tecnicamente como por
recursos.
◦ Incorporar ao “Catálogo de Datos Abertos” os datos que xa sexan públicos en formato
reutilizable e impulsar a inclusión dos novos datos públicos para a súa reutilización,
sempre que sexa posible tanto tecnicamente como por recursos.
◦ Publicar o “Catálogo de Datos Abertos” no portal do Estado datos.gob.es.
2. CREACION E XESTION DO PORTAL DE DATOS ABERTOS DO CONCELLO DE VIGO
◦ Deberá crearse o Portal de Datos Abertos do Concello de Vigo na dirección web:
https://datos.vigo.org
◦ Habilitarase tamén, xunto co “Portal de Datos Abertos” o “Portal de Mapas
Xeográficos” onde poda consultarse a información aberta e xeorreferenciable do
territorio en formato reutilizable. Este portal permitirá acceder de forma sinxela e visual
á información xeográfica mediante mapas temáticos e interactivos.
◦ Publicación do Catálogo de Datos Abertos no Portal
◦ Creación e aprobación das normas ou condicións de uso dos datos abertos
◦ A Canle de Comunicación e Participación do Portal será publicada no propio portal e
poderá empregarse tamén o sistema de queixas e suxestións do Concello de Vigo.
Habilitarase un Inventario de Aplicacións que consuman Datos do Portal
3. ACCIÓNS DE IMPULSO E FOMENTO DA INNOVACIÓN A TRAVÉS DOS DATOS
ABERTOS
◦ Impulso da formación no ámbito municipal sobre a función de Apertura de Datos
◦ Promoción da comunidade de reutilizadores, impulsar o desenvolvemento de iniciativas
de organización de eventos de reutilización ou xornadas con especialistas de
reutilización
O servizo responsable do portal de Datos Abertos así como o Portal de Mapas será o servizo de
Administración Electrónica xunto coa colaboración dos servizos responsables dos datos
publicados.
Ao obxecto de seleccionar os documentos e recursos de información aptos para a reutilización,
consideraranse prioritarios os de maior relevancia e potencial social e económico.
Considérase que un conxunto de datos é de relevancia cando este pode ser explotado por un
gran número de axentes reutilizadores ou o beneficio potencial da súa explotación é
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elevado, medido en termos de benestar social ou de impacto económico. Deberanse realizar
estas consideracións e determinar que información é máis valiosa para a súa reutilización.
En consonancia coas prescricións da Lei 37/2007, de reutilización, os conxuntos de datos postos
a disposición da sociedade no Portal, atoparanse, sempre que sexa posible, en formatos abertos,
lexibles por máquina, fáciles de localizar e reutilizables. Levarán asociada información estruturada
que permita o seu procesamento automatizado. Os documentos e conxuntos de datos indicarán a
data da súa última actualización.
Os documentos e recursos de información reutilizables serán preferentemente primarios, evitando
as modificacións ou alteracións da información existente na fonte, ao obxecto de evitar erros que
se poidan producir durante a manipulación da información.
O nivel granular será o máis fino posible, evitando agregacións adicionais, para posibilitar unha
reutilización axeitada a calquera necesidade.
Os documentos que o Concello de Vigo e os seus organismos autónomos poñan a disposición da
cidadanía ou doutras Administracións públicas estarán dispoñibles, como mínimo, mediante
estándares abertos. Ademais, deberán ser visualizables, accesibles e funcionalmente operables
en condicións que permitan satisfacer o principio de neutralidade tecnolóxica, evitando a
discriminación da cidadanía no exercicio do seu dereito de acceso á información pública.
Fomentarase a utilización de formatos que cumpran con altos grados de niveis de apertura
previstos polo ordenamento xurídico e polas normas técnicas, e de modo que se permita o acceso
aos datos abertos, sen constrinxir aos potenciais destinatarios da información pública á utilización
duns recursos técnicos concretos.
IV. ESTRUTURA DE CONTIDOS DO PORTAL DE DATOS ABERTOS
Estrutura de contidos do Portal de Datos Abertos será a seguinte:
1. Portada: Páxina de inicio con acceso ás diferentes seccións do portal, incluíndo ligazón co
Portal de Transparencia Municipal.
2. Catálogo: Acceso ao Catálogo de Datos Abertos con buscador, filtro por categorías e
acceso aos datos nos distintos formatos dispoñibles.
3. Portal de Mapas: Acceso ao Portal de Mapas por categorías, con mapas temáticos e
descargas de datos en formatos espaciais.
4. Indicadores: Panel ou cadro de mando con visualizadores exemplo do portal de Datos
Abertos (Open Data). Este apartado incluirase en próximas versións do portal.
5. Uso de Datos: Apartado sobre o uso e reutilización dos datos do Portal de Datos Abertos
◦ Condicións de uso: Publicación das condicións de uso dos datos para a súa
reutilización
◦ Desenvolvedores: Explicación sobre os distintos métodos técnicos de reutilización e
ferramentas e servizos de programacións a disposición dos reutilizadores de datos.
◦ Aplicacións e visualizadores: Aplicacións e visualizadores realizados con Datos
Abertos. Incluirase un formulario para que os reutilizadores compartan as súas
experiencias de reutilización dos datos abertos do portal.
◦ Vigo Open Data Lab: Iniciativas de fomento da reutilización da información. Este
apartado incluirase en próximas versións.
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6. Innovación: Sección adicada ao fomento da innovación
◦ Vigo Cidade da Ciencia e da Innovación: Texto sobre Vigo como tractor da
innovación en Galicia
◦ O Concello de Vigo e a Innovación: Texto sobre as iniciativas de innovación do
Concello de Vigo
◦ Plataforma smart city VCI+ 2.0: Texto explicativo sobre a plataforma smart city
municipal como sistema xerador de datos abertos
◦ App “Vigo”: Sección adicada á app Vigo como o maior exemplo innovador de
reutilización de datos abertos para dar valor engadido e aportar novos servizos a
cidadanía.
7. Acerca de: Texto introdutorio sobre os datos abertos e o portal de Datos Abertos do
Concello de Vigo
8. Información legal:
◦ Aviso legal
◦ Política sobre cookies
◦ Protección de datos
◦ Accesibilidade.
V.- CATÁLOGO DE DATOS ABERTOS PUBLICADOS
O Concello de Vigo publicará o “Catálogo de Datos Abertos” no seu Portal de Datos Abertos con
un conxunto de datos inicial de más de 100 elementos catalogados (ver anexo II) seguindo a
clasificación de temáticas especificadas na Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización.
Os servizos municipais xestores dos datos publicados correspondentes serán responsables de
velar pola correcta actualización dos datos así como pola súa calidade, de conformidade cos
procedementos e metodoloxías que se establezan.
VI.- PROPOSTA DE ACORDO
Somete á consideración da Xunta de Goberno Local a seguinte proposta de acordo:
Primeiro.- Aprobar a creación e posta en funcionamento, cando tecnicamente sexa viable, do
“Portal de Datos Abertos do Concello de Vigo”, nas condicións aquí expostas, así como o “Plan
Municipal de Impulso da Reutilización da Información” (Apartado III do presente documento) para
dar cumprimento á Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector
público e aprobar as Condicións de uso do Portal de Datos Abertos do Concello de Vigo recollidas
no Anexo I; así como a información de relevancia xurídica contida no Anexo II, correspondéndolle
á Concelleira Delegada da Área calquera modificación nos mesmos dando conta posteriormente á
Xunta de Goberno Local.
Segundo.- Establecer como servizo responsable do portal de Datos Abertos, así como do Portal
de Mapas, ao Servizo de Administración Electrónica e como responsable dos datos publicados
aos servizos xestores dos mesmos.
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo aos afectados e notificar individualmente a todos os
xefes de área e de servizo municipais, así como solicitar a colaboración por parte dos servizos e
empresas prestadoras de servizos municipais para xerar a información pública de interese en
formato reutilizable.
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Cuarto.- Ordear a publicación do presente acordo na Intranet municipal, na Sede electrónica
municipal e no Portal de Transparencia do Concello de Vigo, para asegurar o xeral coñecemento
do mesmo pola cidadanía e polo conxunto da organización municipal.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
ANEXOS:
ANEXO I. CONDICIÓNS DE USO DOS DATOS DO PORTAL
Introdución
A Norma UNE 178301:2015 de “Datos Abertos (Open Data). Cidades Intelixentes” establece que os
datos abertos e a reutilización da información do sector público constitúen dous aspectos esenciais no
camiño cara ás Cidades Intelixentes e ao Goberno Aberto.
A información que as Administracións Públicas xeran, recompilan e custodian constitúe un activo
importante e de alto valor engadido para a creación de novos e máis innovadores produtos e servizos
que contribuirán ao desenvolvemento dunha sociedade máis avanzada e que nos abre a porta a todo
un abanico de posibilidades de crecemento económico e social, onde a apertura destes datos e a
posta a disposición para a súa reutilización é imprescindible para dar resposta ás novas demandas da
sociedade.
Esta apertura da información constitúe á súa vez un alicerce fundamental nas iniciativas de goberno
aberto baseado na transparencia das políticas públicas e no fomento dunha democracia moito máis
activa e participativa que, no noso ordenamento xurídico, é un feito que se viu materializado na Lei
19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
A Unión Europea, así mesmo, aposta polo impulso dos datos abertos e o fomento da súa reutilización
nos Estados Membros, coa publicación da Directiva 2013/37/UE do Parlamento Europeo e do
Consello, de 26 de xuño de 2013, pola que se modifica a Directiva 2003/98/CE relativa á reutilización
da información do sector público.
Estas directivas comunitarias foron traspostas ao noso ordenamento xurídico, a Directiva 2003/98/CE a
través da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público e,
posteriormente, a Directiva 2013/37/UE pola Lei 18/2015, de 9 de xullo, pola que se modifica a Lei
37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.
Así, o ordenamento xurídico español contempla dúas leis para regular a novo paradigma de goberno
aberto. Isto débese a que cada unha delas ten unha finalidade distinta e, en consecuencia, requiren
que a información se presente de forma diferente, aínda que en ambos os casos proceda da mesma
fonte de datos. En concreto, a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo goberno, ten como finalidade que a cidadanía poida fiscalizar o labor das entidades
públicas do noso país, polo que a información debe presentarse da forma máis comprensible para a
cidadanía; por outra banda, a Lei 37/2007, de 16 de novembro, ten como finalidade que a sociedade
civil poida achegar valor aos servizos públicos e que, ademais, poida ofrecerse mediante fórmulas
mercantís que colaboren ao crecemento do sector infomediario, polo que, neste contexto, a
información debe presentarse de forma que se facilite a súa reutilización automática por parte dos
sistemas que ofrecen devandito valor engadido.
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As Condicións de uso dos conxuntos de datos provistos polo Concello de Vigo ampáranse na
normativa vixente respecto deste tema: Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da
información do sector público, que traspón a Directiva 2003/98/CE do Parlamento Europeo e do
Consello e a Lei 18/2015, de 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre
reutilización da información do sector público.
Usuarios do servizo
Considérase usuario do servizo de Datos Abertos (Open Data) do Concello de Vigo á persoa ou
entidade que utilice, reproduza, modifique ou distribúa os conxuntos de datos que se ofrecen no
servizo Open Data do Concello de Vigo tanto de forma directa como a través de aplicacións ou
servizos.
Considérase axente reutilizador a calquera persoa, física o xurídica que reutilice, en calquera forma,
información do sector público.
Licenza aplicabl e á reutilización dos datos
A utilización dos datos e os servizos provistos neste portal presupón a aceptación destas condiciones
de uso. O feito de aceptalas non supón a concesión ao usuario dos dereitos de autor nin da
propiedade intelectual sobre os conxuntos de datos utilizados.
En todos os conxuntos de datos que se ofrecen no servizo Open Data do Concello de Vigo indícase
que Condicións de uso teñen.
De forma xeral e de acordo co artigo 8 da Lei 37/2007, a reutilización da información contida nos
conxuntos de datos está sometida ás condicións seguintes:
•
•
•
•
•
•

O contido da información non debe ser alterado.
Non se desnaturalizará o sentido da información.
Débese citar a fonte.
Débese mencionar a data dispoñible da última actualización.
Cando a información conteña datos de carácter persoal, a finalidade ou finalidades concretas
para as que é posible a reutilización futura dos datos.
Cando a información, aínda sendo facilitada de forma disociada, contivese elementos
suficientes que puidesen permitir a identificación dos interesados no proceso de reutilización, a
prohibición de reverter o procedemento de disociación mediante a adición de novos datos
obtidos doutras fontes.

•
A maioría de conxuntos de datos publícanse baixo os termos da licenza Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0). Está licenza está amparada na opción prevista no artigo 4.2.b) da Lei de
Reutilización, que literalmente di que “a reutilización de documentos con suxeición a condicións
sometidas a licencias-tipo.”
Esta licenza permite que se poida:
•
•
•
•

Copiar, distribuír e divulgar publicamente.
Modificar, transformar e adaptar.
Servir de base para obras derivadas como resultado da súa análise ou estudo.
Ser utilizadas con fins comerciais ou non comerciais, sempre que este uso non constitúa unha
actividade administrativa pública.

Á súa vez esta licenza obriga a:
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•

Mencionar a autoría do Concello de Vigo nos termos establecidos máis adiante.

Con todo, no caso de tipo de datos nos que hai participación de terceiros, a reutilización se ofrece a
través da licenza Creative Commons . Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BYNC-ND 4.0), que permite reproducir e Compartir o Material Licenciado, na súa totalidade ou en parte,
soamente para fines non comerciais; así como producir e reproducir, pero non compartir material
adaptado, para fines non comerciais.
A reutilización dos conxuntos de datos postos a disposición da cidadanía polo Concello de Vigo estará
suxeita estrictamente aos términos e condicións vixentes en cada momento, que serán obxecto de
difusión a través do apartado “aviso legal”. A reutilización de datos realizarase dando pleno
cumprimento ás condicións xeráis da licenza aplicable en cada caso, que se poderán consultar desde
un link que estará en todo momento visible no Portal Open Data, dentro do apartado “Aviso legal”. Así
mesmo, o Concello de Vigo poderá en todo momento engadir condicións de uso adicionais ás
xenéricas aplicables á Licencia Creative Commons, así como modificar o contido das existentes con
anterioridade. A modificación das condicións aplicables ás licencias terá pleno valor dende o momento
da súa publicación no apartado Aviso Legal do Portal de Datos Abertos.
O Concello de Vigo resérvase o dereito de publicar conxuntos de datos baixo outras condicións
específicas de reutilización, como a posibilidade de xerar o pago de contraprestacións económicas, de
acordo co previsto no artigo 7 da Lei 37/2007, co fin de cubrir os custos asociados á recollida,
produción, reprodución e difusión dos conxuntos de datos.
Nos casos nos que sexa obrigado recoñecer a autoría e mencionar o Concello de Vigo como a fonte
dos conxuntos de datos, hai que facelo da maneira seguinte: “Fonte dos datos: Concello de Vigo”.
Se se inclúe esta citación en formato HTML, pódese utilizar a marcaxe seguinte:
Fonte dos datos: <a href = "https://datos.vigo.org” title = "Open Data Vigo"> Concello de Vigo </ a>
Toda modificación ou transformación levada a cabo sobre os conxuntos de datos que publica o
Concello de Vigo será identificada como tal no momento de distribuílos.
Ínstase ao usuario a pór en coñecemento do Concello de Vigo todos os proxectos relacionados ou
derivados do uso dos conxuntos de datos, de maneira que sexan expostos de maneira pública coa
finalidade de estimular as políticas de reutilización de información do sector público.
Así mesmo, o Concello de Vigo pode requirir ao usuario datos estatísticos relativos aos produtos ou
servizos xerados a partir da información reutilizada, co fin de coñecer o uso real da reutilización da
información e para mellorar o catálogo dos datos dispoñibles.
En canto aos contidos publicados no portal de Open Data do Concello de Vigo como noticias ou
contidos adicionais, estes libéranse baixo unha licenza de cultura libre, Creative Commons - Attribution
(CC-BY 4.0), quedando excluídos todos os contidos gráficos como imaxes, iconas e logos.
Non se autoriza en ningún caso o uso de logotipos, marcas, escudos e símbolos distintivos do
Concello de Vigo en publicacións e webs que non sexan participadas ou patrocinadas por esta
institución. Estes elementos de identidade gráfica corporativa son propiedade exclusiva do Concello de
Vigo e están protexidos pola lexislación vixente aplicable
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Garantía e respons abilid ade sobre os conxunto s de datos
O Concello de Vigo ofrece os conxuntos de datos dispoñibles tal como constan nos seus arquivos e, a
pesar dos esforzos por xestionar de maneira adecuada os conxuntos de datos, non pode asegurar a
integridade, a actualización, a precisión ou o acceso continuo a estes conxuntos de datos, e non ofrece
ningunha garantía neste sentido.
O Concello de Vigo pode, en calquera momento, engadir, eliminar ou modificar os conxuntos de datos
publicados ou estas Condicións de uso. A última versión publicarase na páxina web
https://datos.vigo.org. Calquera cambio que leve a cabo será efectivo desde o momento da súa
publicación, a menos que se notifique o contrario.
Tanto o Concello de Vigo como calquera dos seus organismos, entidades ou axentes, non se fan
responsables dos danos ou perdas que, de maneira directa ou indirecta, tamén os que comportan
prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provoque ou poida provocar o uso dos conxuntos de
datos.
Responsabili dad e do usuario ou axente da reutilización
O usuario atópase sometido á Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do
sector público, especialmente ao seu réxime sancionador, así como a toda a normativa que afecte o
uso da información, como o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27
de abril de 2016, Regulamento Xeral de Protección de Datos ou RXPD e o Real Decreto Lexislativo
1/1996, de 12 de abril, polo cal se aproba o Texto refundido da Lei de propiedade intelectual, así como
ás disposicións de carácter xeral previstas nas Leis 39/2015 e 40/2015, ambas do 1 de outubro de
2015.
Se como resultado do incumprimento dos termos de uso expostos neste documento ou os termos da
licenza baixo a cal se publican os conxuntos de datos, o Concello de Vigo ou algún dos seus
organismos, entidades, empresas ou axentes, fora obxecto de accións legais ou fora sancionado
economicamente, o usuario responderá ante o Concello de Vigo, ou ante os seus organismos,
entidades, empresas ou axentes, de todos os gastos, mesmo procesuais, sancións ou indemnizacións
que poidan declararse, e deixaraos totalmente indemnes.
Deste xeito, o usuario acepta indemnizar, así como eximir ao Concello de Vigo e todos os seus
organismos, entidades, empresas ou axentes, de calquera responsabilidade en que poidan incorrer por
mor das reclamacións que se poidan orixinar polo incumprimento destas Condicións de uso ou polo
uso, reprodución, modificación ou distribución da información.
O Concello de Vigo, por outra banda, resérvase o dereito de tomar as medidas legais correspondentes
para velar os seus intereses, sen que iso supoña renunciar á responsabilidade e indemnización por
parte do usuario.
Outras restricións legais
Non está permitida a reutilización de ningún conxunto de datos para finalidades ilícitas ou que atenten
contra os principios de persoas, entidades ou da actuación administrativa pública.
O Concello de Vigo, por conta propia, pode denegar ou suspender o acceso aos conxuntos de datos
sen previo aviso a calquera persoa que, segundo o seu criterio unilateral, considere que está a
incumprir estas Condicións de uso, a legalidade vixente ou utilice, reproduza, modifique ou distribúa os
conxuntos de datos dunha maneira prexudicial ou inconveniente.
Esta denegación ou suspensión non terá efecto sobre aquelas persoas ou entidades que, de boa fe,
recibisen os conxuntos de datos a través da persoa ou entidade obxecto da cancelación ou suspensión
e que, doutra forma, estean a cumprir estas Condicións de uso.
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O usuario non pode indicar, insinuar ou suxerir ao usuario final, por ningún medio, a participación ou
apoio por parte do Concello de Vigo, ou os seus organismos, entidades, empresas ou axentes, na
actividade de quen utiliza a información ou o conxunto de datos.
Medid as de protección ante uso abusivo ou robotizado.
O Concello de Vigo resérvase o dereito a realizar cambios técnicos no seu portal web e servizos, sen
previo aviso, co obxecto de preservar a súa dispoñibilidade ante eventuais usos abusivos ou
robotizados de acceso.
ANEXO II. CATÁLOGO INICIAL DE DATOS PUBLICADOS
CATEGORÍA
DATOS A PUBLICAR
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas de acceso a consulta de expedientes por Internet
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas de acceso ao Portal de Transparencia
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas de accesos á Carpeta Cidadá de Vigo
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas de acuses de notificacións electrónicas a través da sede
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas de consultas de multas e recibos por Internet
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas de descargas de impresos e documentos por Internet
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas de documentos tributarios emitidos por Internet
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas de Domiciliacións realizadas por Internet
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas de emisión de Volantes de Empadroamento por Internet
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas de Pagamentos por Internet
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas de reservas de instalacións deportivas realizadas por Internet
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas de solicitude de cita previa por Internet (Servizos Sociais)
Estatísticas de verificacións de documentos por CSV (Código Seguro de
Ciencia e tecnoloxía
Verificación) realizadas na Sede Electrónica
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas dos Trámites totais realizados na Sede Electrónica
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas sobre Consultas de información na Sede Electrónica
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas sobre o portal web de Convocatorias e subvencións
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas sobre o portal web de Ofertas de emprego público
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas sobre o Rexistro electrónico
Ciencia e tecnoloxía
Estatísticas sobre o Rexistro Xeral presencial do Concello de Vigo
Comercio
Albergues de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Aloxamentos (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Áreas comerciais (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Campings de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Comercios de artesanía (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Feiras e Mercados (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Galerías de Arte (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Hoteis de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Mercados municipais
Comercio
Pensións de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Restaurantes: Asadores (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Restaurantes: Cociña de autor (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Restaurantes: Cociña española (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Restaurantes: Cociña galega (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Restaurantes: Cociña internacional (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Restaurantes: Marisquerías (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Restaurantes: Outros (Puntos de Interese Turístico)
Comercio
Restaurantes (Puntos de Interese Turístico)
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Comercio
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Cultura e lecer
Demografía
Demografía
Demografía
Demografía
Demografía
Deportes
Deportes
Deportes
Deportes
Deportes
Deportes
Deportes
Deportes
Deportes
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación

Restaurantes: Tapas (Puntos de Interese Turístico)
Auditorios e Salóns de Actos de Vigo
Axenda cultural do Concello de Vigo
Bibliotecas de Vigo
Centros Culturais de Vigo
Centros e instalacións culturais de Vigo
Cines de Vigo
Edificios Singulares de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Fundacións culturais de Vigo
Galerías de Arte de Vigo
Monumentos e Esculturas (Puntos de Interese Turístico)
Museos de Vigo
Museos (Puntos de Interese Turístico)
Parques infantís municipais
Teatros/Cines/Salas multiuso de Vigo
Teatros de Vigo
Padrón a 01/01/2019: Habitantes extranxeiros (comuntarios e non) por distrito
Padrón a 01/01/2019: Poboación por idades, distritos e seccións
Padrón a 01/01/2019: Poboación por idades, (Pirámide poboacional)
Padrón a 01/01/2019: Poboación por idades, (Pirámide poboacional)
Padrón a 01/01/2019: Resumen de poboación de distritos e seccións
Campos de Fútbol. Instalacións deportivas
Complexos deportivos. Instalacións deportivas
Instalacións deportivas de Vigo
Pavillóns deportivos. Instalacións deportivas
Piscinas Municipais. Instalacións deportivas
Pistas Atletismo. Instalacións deportivas
Trámites do Servizo de Deportes
Útimas convocatorias do Servizo de Deportes
Ximnasios Municipais. Instalacións deportivas
Centro de Estudos Artísticos e Técnicos (CE.ART) de Vigo
Centros Autorizados de Deportes (CAD) de Vigo
Centros da Universidade de Vigo
Centros de Educación Especial (CEEPR) de Vigo
Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Vigo
Centros de Educación Primaria (CEP) de Vigo
Centros de Estudos de Danza (CEDA) de Vigo
Centros e instalacións educativas de Vigo
Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) de Vigo
Centros Privado (CPR) de Vigo
Centros Privados estranxeiros (CPREX) de Vigo
Centros Públicos de Educación e Promoción de Adultos de Vigo
Conservatorios de Música (CEMU/CMUS) de Vigo
Escolas Artísticas Municipais de Vigo
Escolas de Danza Privada (EDANPR) de Vigo
Escolas de Música Superior (EMUS) Vigo
Escolas Educación Infantíl (EEI) de Vigo
Escolas Infantís (EI) / Garderías Infantís de Vigo
Escolas Infantís Municipais (EIM) de Vigo
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Educación
Educación
Educación
Enerxía
Medio ambiente
Medio ambiente
Medio ambiente
Medio ambiente
Medio ambiente
Medio ambiente
Medio ambiente
Medio ambiente
Mobilidade
Mobilidade
Mobilidade
Mobilidade
Mobilidade
Mobilidade
Mobilidade
Mobilidade
Mobilidade
Mobilidade
Mobilidade
Sector público
Sector público
Sector público
Sector público
Sector público
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Sociedade e benestar
Turismo

Escolas Oficiais de Idiomas (EOI) de Vigo
Escolas Superiores de Arte Dramática (ESAD) Vigo
Instituto Ensinanza Secundaria (IES) de Vigo
Puntos de recarga de coche eléctrico
Fontes e mananciais de Vigo
Illas Cíes (Puntos de Interese Turístico)
Parques e Xardíns de Vigo
Parques forestais de Vigo
Parques Forestais (Puntos de Interese Turístico)
Praias de Vigo
Praias de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Xardíns Urbanos (Puntos de Interese Turístico)
Aparcabicis da cidade de Vigo
Aparcamentos da cidade
Avisos diarios de Tráfico de Vigo
Cámaras de Tráfico
Estaciones de Tren de Vigo - Transporte
Estado do tráfico en tempo real
Gasolineiras da cidade
Navieras - Transporte de Ría
Paradas de Taxi en Vigo
Paradas de Vitrasa. Autobús público urbán
Prazas de aparcadoiro para persoas con discapacidade
Avisos xerais do Concello de Vigo
Axenda Institucional. Previsións diarias
Contratos menores do Concello de Vigo
Estatísticas de acceso ao Portal de Transparencia
Noticias diarias de Xornal.vigo.org
Centrais de ambulancias de Vigo
Centrais de bombeiros de Vigo
Centrais de policía autonómica de Vigo
Centrais de policía municipal de Vigo
Centrais de protección civil de Vigo
Albergues de Vigo
Asociacións de Vigo
Centros de Día de Vigo
Centros de Inmigración de Vigo
Centros de Violencia de Xénero de Vigo
Centros de Voluntariado de Vigo
Centros Municipais de Servizos Sociais (CMSS) de Vigo
Centros Ocupacionais de Vigo
Centros Residenciais de Vigo
Centros Servizos Sociais de Vigo
Centros Sociais de Vigo
Comedores sociais de Vigo
Ludotecas de Vigo
Puntos de Encontro Familiar de Vigo
Vivendas de uso social de Vigo
Actualidade sobre Turismo de Vigo
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Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Urbanismo

Albergues de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Aloxamentos (Puntos de Interese Turístico)
Áreas comerciais (Puntos de Interese Turístico)
Campings de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Comercios de artesanía (Puntos de Interese Turístico)
Edificios Singulares de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Feiras e Mercados (Puntos de Interese Turístico)
Galerías de Arte (Puntos de Interese Turístico)
Hoteis de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Illas Cíes (Puntos de Interese Turístico)
Monumentos e Esculturas (Puntos de Interese Turístico)
Museos (Puntos de Interese Turístico)
Parques Forestais (Puntos de Interese Turístico)
Pensións de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Praias de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Puntos de Información Turística de Vigo
Puntos de Interese Turístico de Vigo
Restaurantes: Asadores (Puntos de Interese Turístico)
Restaurantes: Cociña de autor (Puntos de Interese Turístico)
Restaurantes: Cociña española (Puntos de Interese Turístico)
Restaurantes: Cociña galega (Puntos de Interese Turístico)
Restaurantes: Cociña internacional (Puntos de Interese Turístico)
Restaurantes: Marisquerías (Puntos de Interese Turístico)
Restaurantes: Outros (Puntos de Interese Turístico)
Restaurantes (Puntos de Interese Turístico)
Restaurantes: Tapas (Puntos de Interese Turístico)
Ría de Vigo (Puntos de Interese Turístico)
Turismo Urbano (Puntos de Interese Turístico)
Xardíns Urbanos (Puntos de Interese Turístico)
Cartografía oficial de Vigo

ANEXO III
III. 1. Aviso legal
As condicións xerais que se van expoñer a continuación, así como as condicións particulares
aplicables a cada unha das licenzas ás que se suxeitan os conxuntos de datos publicados no Portal de
Datos Abertos do Concello de Vigo, vincularán a calquera axente reutilizador polo mero feito de facer
uso dos documentos sometidos a elas. A aceptación do presente aviso legal non supón a concesión
dos dereitos de autor nin a propiedade intelectual sobre os conxuntos de datos.
Condicións xerais:
• Que o contido da información, incluíndo os seus metadatos, non sexa alterado.
• Que non se desnaturalice o sentido da información.
• Que se cite a fonte.
• Que se mencione a data da última actualización.
• No caso de que a información conteña datos de carácter persoal, as finalidades concretas do uso
de tales datos.
• Cando a información, aínda sendo facilitada de forma disociada, contivese elementos suficientes
que puidesen permitir a identificación dos interesados no proceso de reutilización, a prohibición de
reverter o procedemento de disociación mediante a adición de novos datos obtidos doutras fontes.
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LICENZAS:
• Información relativa á finalidade concreta para a que se concede a reutilización: suxeición ao
carácter comercial ou non comercial, que permita a licenza en cada caso concreto.
O axente reutilizador queda suxeito ás condicións específicas aplicables á licenza Creative Commons Attribution
(CC-BY
4.0),
aos
que
pode
acceder
no
seguinte
enlace:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es
No caso de conxuntos de datos nos que houbera participación de terceiros, serán de aplicación as
condicións de uso da licenza Creative Commons - Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0
Internacional
(CC
BY-NC-ND
4.0),
dispoñibles
para
a
súa
consulta
en:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es
Prohíbese a reutilización de ningún conxunto de datos para finalidades ilícitas ou que atenten contra
os principios de persoas, entidades ou da actuación administrativa pública.
• Duración da licenza. As licenzas terán vixencia namentres non conste a súa revogación ou
modificación no Portal de Datos Abertos do Concello de Vigo. A revogación ou modificación das
licenzas producirá efecto dende o momento en que sexa obxecto de publicación ou difusión pública no
Portal Open Data.
• Recoñecemento da autoría. O beneficiario dos datos postos a disposición polo Concello obrígase
a: mencionar a autoría do Concello de Vigo, para o que se insta que o usuario poña en coñecemento
do Concello todos os proxectos derivados ou que utilicen a información de datos abertos; estando
suxeito ademais á posibilidade de que o Concello lle requira información a efectos estadísticos dos
recursos empregados.
Nos casos nos que sexa obrigado recoñecer a autoría e mencionar o Concello de Vigo como a fonte
dos conxuntos de datos, hai que facelo da maneira seguinte: “Fonte dos datos: Concello de Vigo”.
Se se inclúe esta citación en formato HTML, pódese utilizar a marcaxe seguinte:
Fonte dos datos: <a href = "https://datos.vigo.org” title = "Open Data Vigo"> Concello de Vigo </ a>
Non obstante, non se autoriza ao usuario, en ningún caso, á utilización de logotipos, marcas, escudos
e símbolos distintivos do Concello de Vigo, propiedade exclusiva desta institución e protexidos
conforme ao Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o Texto refundido da
Lei de propiedade intelectual. Ademais, o beneficiario dos datos queda suxeito ao réxime disciplinario
previsto no artigo 11 da Lei 37/2007 e, en consecuencia, ás infraccións e sancións previstas no mesmo
e nas disposicións regulamentarias que nun futuro poidan ditarse en desenvolvemento desta lei.
Finalmente, deberá indicar calquera modificación que realice nos datos obtidos a través do Portal de
Datos Abertos do Concello no momento en que se leve a cabo.
• Obrigas da Administración concedente. O Concello de Vigo poñerá a disposición do conxunto da
sociedade unha serie de datos e indicadores para o seu libre uso, de conformidade coas condicións
previstas nas licenzas, a través do portal de acceso: https://datos.vigo.org.
• Responsabilidades de uso. O Concello de Vigo comprométese a poñer os datos a disposición da
sociedade a través do Portal de datos abertos para a súa reutilización, mais a pesar dos seus esforzos
continuos por xestionar de forma adecuada os conxuntos de datos, non pode asegurar a integridade, a
actualización, a precisión ou o acceso continuo aos mesmos, nin ofrece ningunha garantía ao
respecto.
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O Concello non responderá en ningún caso dos danos ou perxuízos que de forma directa ou indirecta
poida provocar o uso dos datos.
Pola contra, o usuario dos datos abertos queda suxeito, pola aceptación das condicións xerais ás que
se someten as licenzas, á responsabilidade civil, penal ou administrativa fronte ao Concello.
Particularmente, os usuarios responderán de calquera sanción, gasto procesual, extraprocesual ou de
calquera outro tipo que se impoña ao Concello de Vigo como consecuencia do mal uso deses datos.
Así mesmo, o Concello ten potestade para exercitar calesquera accións xudiciais, ante calquera orde
xurisdicional, derivadas da utilización dos datos abertos difundidos polo mesmo; todo isto
desenvolvendo o previsto polo artigo 4.7 da Lei 37/2007.
Os usuarios dos datos publicados no Portal de Datos Abertos do Concello de Vigo, así como as
persoas físicas o xurídicas que, de forma directa ou indirecta reutilicen calquera información que sexa
propiedade do Concello de Vigo, quedan sometidos ao réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei
37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, ou norma que a
substitúa, desenvolva ou complemente, así como ás disposicións que as Leis 39 e 40 do ano 2015
conteñen sobre esta materia.
O Concello de Vigo ofrece os conxuntos de datos dispoñibles tal como constan nos seus arquivos e, a
pesar dos esforzos por xestionar de maneira adecuada os conxuntos de datos, non pode asegurar a
integridade, a actualización, a precisión ou o acceso continuo a estes conxuntos de datos, e non ofrece
ningunha garantía neste sentido.
O Concello de Vigo pode, en calquera momento, engadir, eliminar ou modificar os conxuntos de datos
publicados ou estas Condicións de uso. A última versión publicarase na páxina web
https://datos.vigo.org. Calquera cambio que leve a cabo será efectivo desde o momento da súa
publicación, a menos que se notifique o contrario.
Tanto o Concello de Vigo como calquera dos seus organismos, entidades ou axentes, non se fan
responsables dos danos ou perdas que, de maneira directa ou indirecta, tamén os que comportan
prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provoque ou poida provocar o uso dos conxuntos de
datos.
• Modalidades financeiras. A reutilización dos conxuntos de datos postos a disposición da cidadanía
no Portal de datos abertos está suxeito ás modalidades tarifarias previstas no artigo 7 da Lei 37/2007 e
6 da Directiva 2019/1024. Cumprindo esta normativa, prevese que a reutilización da información terá
con carácter xeral carácter gratuíto, sen prexuízo de que o Concello se reserve o dereito de publicar
conxuntos de datos baixo outras condicións específicas de reutilización e, máis particularmente a
posibilidade de esixir prestacións derivadas do uso que teñan por obxecto recuperar os custes en que
se incorra para a reproducción, posta a disposición e difusión dos documentos, así como para a
anonimización de datos persoais e as medidas axeitadas para protexer información comercial
confidencial.
• Solicitudes de reutilización: Quen desexe formular algunha petición de difusión ou apertura de
datos para a súa reutilización farao mediante a presentación dunha solicitude ao afecto a través do
Rexistro Xeral do Concello de Vigo, ou en calquera dos modos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015,
de 3 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, tramitándose as
mesmas conforme ao disposto no artigo 10 da Lei 37/2007, de reutilización.
III.2. Política sobre cookies
As cookies son arquivos que se poden descargar no seu equipo a través das páxinas web. Son
ferramentas que teñen un papel esencial para a prestación de numerosos servizos da sociedade da
información. Entre outros, permiten a unha páxina web almacenar e recuperar información sobre os
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hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información obtida, pódense
utilizar para recoñecer ao usuario e mellorar o servizo ofrecido.
O portal https://datos.vigo.org incluirá unha declaración de política de cookies realizada de acordo
coa lexislación vixente.
III.3 Protección de datos
O Concello de Vigo está suxeito, ao difundir calquera clase de datasets a través do Portal de datos, ao
cumprimento íntegro da normativa reguladora da protección de datos de carácter persoal, constituída
polo Regulamento (UE) 2016/679, (Regulamento Xeral de Protección de datos) do Parlamento
Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, así como pola Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro,
de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
A estes efectos, procurárase que os datos publicados no Portal Open data sexan obxecto dun proceso
de disociación non reversible e anonimización sempre que sexa posible, de forma previa á súa
publicación; de modo que se impida a identificación de persoas a través dos datos publicados.
Quen se considere lesionado no seu dereito á protección de datos de carácter persoal pode contactar
co Concello de Vigo a través do seguinte correo electrónico: dpd@vigo.org
III. 4. Accesibilidade
Incluirá unha declaración de accesibilidade do portal datos.vigo.org, realizada de acordo coas
prescricións do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e
aplicacións para móbiles do sector público, polo que se transpón ao noso dereito interno a Directiva
comunitaria (UE) 2016/2102, de 26 de outubro. Realizarase conforme ao modelo de declaración de
accesibilidade previsto na Decisión de execución (UE) 2018/1523, da Comisión Europea, de 11 de
outubro de 2018, e valorando o cumprimento das diferentes puntos aludidos na Norma AENOR UNE
301549:2019, relativa aos requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC.
Finalmente, farase referencia dentro deste mesmo apartado aos procedementos de comunicacións,
queixas e solicitudes de información previstos no Real Decreto 1112/2018.
Esta declaración de accesibilidade será mutable, podendo ser revisada cantas veces sexa necesario
para adaptala ás melloras que se introduzan progresivamente no Portal de Datos Abertos ou ás
modificacións lexislativas que se sucedan nun futuro e leven implícita a necesidade de adaptala.

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.

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/12/2021 13:26

Páxina 18 de 18

8924-113

CSV: AEADA4-B1C1BH-D64443-PD2YPR-C5VS79-F1

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

