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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 11 de xullo
de 2019, adoptou o seguinte acordo:
4.PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DE DATA 20/06/2019 DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN CONCELLEIRODELEGADOS E DEMAIS DELEGADOS DE ÁREA. MATERIA DE URBANISMO EXPTE.
601/1102
Dáse conta da proposta de data 09/07/19, asinada pola secretaria do Goberno Local e
polo alcalde, que di o seguinte:
A concelleira-delegada de Urbanismo en data 05/07/19 (Expte. 1057/400), emitiu a seguinte
proposta:
“O día 05/07/2019, a arquitecta municipal xefa da área técnica da XMU e o Xerente De Urbanismo
emitiron o seguinte informe-proposta de resolución:
“Con data 20.06.2019 a Xunta de Goberno Local acordou:
“Primeiro .- Delegar nas Concellerías Delegadas dás Áreas delimitadas por Resolución desta
Alcaldía de data 18 de xuño de 2019 as atribucións nas condicións particulares que se detallan de
seguido:
I.- NA CONCELLERÍA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO.
1. Exercer as funcións legalmente atribuídas á Xunta de Goberno Local nas materias relativas a
licenzas de espectáculos públicos e de actividades recreativas de carácter extraordinario, agás as
que lle puideran corresponder á outras Concellerías Ddas en aplicación da normativa sectorial,
comunicacións previas, disciplina e infraccións urbanísticas, declaracións de ruína e ordes de
execución....”
No texto aprobado entre as atribucións delegadas a Concellería Delegada de urbanismo
unicamente se inclúen as “licenzas de espectáculos públicos e de actividades recreativas de
carácter extraordinario” e non o resto das licenzas urbanísticas (licenzas de obra, primeira
ocupación, licenzas de apertura de establecementos para actividades recreativas ou de
espectáculos etc). Parece un erro na redacción é deberían citarse as licenzas urbanísticas de
forma xenérica. Ademais non se inclúen as declaracións responsables.
En canto as licenzas ou declaracións responsables de espectáculos públicos e actividades
recreativas de carácter extraordinario e as licenzas ou declaracións responsables para as
actividades recreativas ou de espectáculos na vía pública ou espazos abertos de uso público,
podería reconsiderarse que a sua tramitación sexa de competencia da Xerencia Municipal de
Urbanismo, en base ós seguintes motivos:
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- O feito de que ditas actividades estean sometidas a declaración responsable ou licenza non
quere dicir, por se mesmo, que sexan da competencia da Xerencia de Urbanismo (o Concello
concede licenzas para andamios, calas, gabias, mesas e sillas, etc).
- Por razón da materia. A necesidade ou non da existencia dun plan de autoprotección determina se
ten que solicitarse “licenza” ou basta cunha “declaración responsable”, o cal é unha mostra máis de
que neste tipo de eventos o que debe primar e a seguridade e as actuacións a realizar en caso de
emerxencia, así como a debida utilización dos bens de dominio público.
- A tramitación conxunta da autorización para a ocupación do espazo público e as autorizacións para
as actividades a as instalacións estruturas non permanentes desmontables.(...)”
De conformidade co informe-proposta enriba transcrito próponse á Xunta de Goberno Local o
seguinte:
ACORDO:
Modificar o paragrafo 1 do acordo da Xunta de Goberno local de 20 de xuño de 2019 polo que se
delegan nas Concellerías Delegadas das Áreas delimitadas por Resolución da Alcaldía de data 18
de xuño de 2019 as atribucións nas condicións particulares na Concelleira Delegada da Área de
Urbanismo, para que se inclúan o conxunto das licenzas urbanísticas, coas excepcións xa
mencionadas, propoñéndose o seguinte texto:
1. Exercer as funcións legalmente atribuídas á Xunta de Goberno Local nas materias relativas a
disciplina e infraccións urbanísticas, declaracións de ruína, ordes de execución e títulos
habilitantes de natureza urbanística ou para o exercicio de actividades (licenzas,
comunicacións previas ou declaracións responsables), agás as que lle puideran corresponder
á outras Concellerías Delegadas en materia de espectáculos públicos e de actividades
recreativas de carácter extraordinario ou as que supoñen unha ocupación do dominio
público.”

A vista da precedente proposta e, de conformidade coas competencias atribuída a esta Alcaldía
polo artigo 124 LRBRL e demais normativa de aplicación, formulo á Xunta de Goberno Local a
seguinte
PROPOSTA DE ACORDO:
Modificar o paragrafo 1 do acordo da Xunta de Goberno local de 20 de xuño de 2019 polo que se
delegan nas Concellerías Delegadas das Áreas delimitadas por Resolución da Alcaldía de data 18
de xuño de 2019 as atribucións nas condicións particulares na Concelleira Delegada da Área de
Urbanismo, para que se inclúan o conxunto das licenzas urbanísticas, coas excepcións xa
mencionadas, propoñéndose o seguinte texto:
1.

Exercer as funcións legalmente atribuídas á Xunta de Goberno Local nas materias relativas a
disciplina e infraccións urbanísticas, declaracións de ruína, ordes de execución e títulos
habilitantes de natureza urbanística ou para o exercicio de actividades (licenzas,
comunicacións previas ou declaracións responsables), agás as que lle puideran corresponder
á outras Concellerías Delegadas en materia de espectáculos públicos e de actividades
recreativas de carácter extraordinario ou as que supoñen unha ocupación do dominio público.
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Acordo
A Xunta de Goberno aproba a precedente proposta.
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 Alvarez.
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