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INFORME IPN 1/2019 SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE MODIFICA 
O DECRETO 45/2015, DO 26 DE MARZO, POLO QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO 
INTEGRADO PARA A IMPLANTACIÓN DE INSTALACIÓNS DE DISTRIBUCIÓN POLO 
MIUDO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, A SÚA POSTA EN FUNCIONAMIENTO, E 
SE DETERMINAN OS ÓRGANOS COMPETENTES PARA O EXERCICIO DA 
POTESTADE SANCIONADORA EN MATERIA DE HIDROCARBUROS 
 
 
Pleno: 
D. Ignacio López-Chaves y Castro, Presidente 
D. Daniel Neira Barral, Vocal 
 
 
  En Santiago de Compostela, a 31 de outubro do 2019 
 
 
Vista a solicitude de informe sobre o proxecto de decreto polo que se modifica o decreto 
45/2015, do 26 de marzo, polo que se regula o procedemento integrado para a implantación 
de instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos, a súa posta en 
funcionamento, e se determinan os órganos competentes para o exercicio da potestade 
sancionadora en materia de hidrocarburos, remitido pola Dirección Xeral de Enerxía e 
Minas da Consellería de Economía, Emprego e Industria, de data 18 outubro de 2019 o 
Pleno da Comisión Galega da Competencia, na súa reunión do 31 de outubro de 2019, coa 
composición expresada e sendo relator D. Ignacio López-Chaves y Castro, o seu 
presidente, acordou emitir o presente Informe, ao amparo do disposto no art. 26.2 f) do 
Decreto 118/2016, de 4 de agosto, polo que se crea o Instituto Galego do Consumo e da 
Competencia e se aproban os seus estatutos 
 
O referido artigo dispón que se asigna a Comisión Galega da Competencia (CGC) a función 
de: “f) Informar de modo preceptivo non vinculante sobre os anteproxectos de lei e 
proxectos doutras disposicións autonómicas de carácter xeral que poidan ter algún efecto 
sobre a competencia efectiva nos mercados.” 
 
Asemade, no citado artigo 26, parágrafo 2º, na súa letra n), asígnase tamén ao organismo, 
como nova función: a de  “Emitir informe sobre a posible vulneración da normativa de 
unidade de mercado naqueles casos que se consideren de interese para o mantemento ou 
a defensa da libre competencia na Comunidade Autónoma de Galicia.” 
 
Polo exposto, o Pleno, que é quen ten atribuída esta competencia, considera de interese 
que o presente informe valorará tamén a norma sometida a súa consideración desde a 
perspectiva da unidade de mercado.  
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con data de 18 de outubro de 2019 tivo entrada na Comisión Galega da Competencia a 
solicitude de informe da Dirección Xeral de Enerxía e Minas da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, sobre o proxecto de decreto polo que se modifica o decreto 45/2015, 
do 26 de marzo, polo que se regula o procedemento integrado para a implantación de 
instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos, a súa posta en 
funcionamento, e se determinan os órganos competentes para o exercicio da potestade 
sancionadora en materia de hidrocarburos.  
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O Decreto sometido á consideración deste organismo consta dun artigo único “Modificación 
do Decreto 45/2015, do 26 de marzo, polo que se regula o procedemento integrado para a 
implantación de instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos, a súa 
posta en funcionamento, e se determinan os órganos competentes para o exercicio da 
potestade sancionadora en materia de hidrocarburos”, catro Disposicións adicionais, tres 
disposicións transitorias, una Disposición Derrogatoria, e dúas Disposicións derradeiras.  
 
O artigo único deste proxecto de Decreto modifica as seguintes disposicións de vixente 
Decreto 45/2015, do 26 de marzo: 
 

1. Artigo 1 
2. Capítulo III  
3. Renuméranse os artigos 13,14 e 15, cos números 26, 27 e 28. 

 
 
II. OBXECTO DO PRESENTE INFORME 
 
O obxecto do presente informe é a análise da modificación do vixente Decreto desde a 
perspectiva da libre competencia, asumindo non só a valoración dos seus potenciais 
problemas de competencia que se poidan detectar no seu contido, senón tamén as 
posibilidades que a nova regulación proposta podan ofrecer desde a perspectiva da 
eficiencia económica e a mellora regulamentaria, adoptando, en consecuencia, un enfoque 
pro competencia, e de eficiencia e mellora regulamentaria como pretende a Lei 20/2013, 
do 9 de decembro de garantía de unidade de mercado (en adiante LGUM) dirixido a que a 
nova norma supoña un paso adiante na mellora das condicións de competencia existentes 
no mercado galego. 
 
Desde esta perspectiva é preciso subliñar a íntima relación existente entre os obxectivos 
perseguido por unha análise de competencia e o que deriva da garantía da unidade de 
mercado nos termos que se recollen na Lei 20/2013, de 9 de novembro, de garantía da 
Unidade de Mercado, na consideración, que comparte este Pleno, de que un mercado sen 
obstáculos innecesarios á libre prestación de servizos ofrece unhas mellores condicións 
para que a competencia sexa realmente efectiva, e poida aportar á sociedade e ao 
benestar dos cidadáns galegos os seus mellores froitos. 
 
Por este motivo, no presente informe recóllese a experiencia acumulada por esta Comisión  
Galega da Competencia na elaboración de informes no marco dos procedementos 
previstos nos artigos 26 e 28 LGUM, así como os informes que nos mesmos 
procedementos teñen realizado tanto a Secretaria do Consello para a Unidade de Mercado 
(SECUM), a Comisión Nacional dos Mercado e da Competencia (CNMC), e os puntos de 
contacto das diferentes Comunidades Autónomas.  
 
Centrada deste xeito a natureza e obxecto específico do presente informe compre salientar, 
de modo preliminar, que o exame da norma proposta sometida á consideración desta 
Comisión Galega da Competencia pon de manifesto que a redacción da mesma persigue 
a finalidade de modificar o sistema vixente dun rexistro autorizativo por un sistema de 
comunicación previa. 
 
O Decreto 45/2015 dispoñe no seu artigo 11.1 que  
 
Artigo 11. Acreditación do cumprimento dos requisitos legais e regulamentarios 
  

1. As instalacións de distribución ao por menor referidas no artigo 1.3 deberán 
estar inscritas no Rexistro de instalacións de Distribución ao por menor de 
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Produtos Petrolíferos Líquidos, previa acreditación do cumprimento dos 
requisitos legais e regulamentarios que resulten exixibles 
 
A inscrición neste rexistro será condición necesaria para a posta en 
funcionamento das instalacións, sen prexuízo doutras inscricións y/o 
autorizacións que sexan necesarias de acordo coa lexislación vixente” 
 

Esta Comisión Galega da Competencia  pronunciouse de forma constante sobre a 
necesidade de eliminar obstáculos a implantación de estacións de servicio para o 
subministro polo miúdo de carburantes para vehículos a motor, cuestión imprescindible 
para crear un mercado mais dinámico e competitivo. Entre outras, véxanse a este respecto, 
a “Circular de boas prácticas para a apertura de estacións de servizo”, que se publica na  
web da CGC e os seguintes informes de este organismo: Informe LGUM 12/2015, de 13 
de outubro de 2015. Expediente LGUM nº 26/1536 Gasolineira en centro comercial; 
Informe LGUM 37/2016, de 14 de setembro de 2016, Expediente LGUM Nº 26/1682 
GASOLINERA SAN CUGAT; Informe LGUM 47/2016, de 14 de decembro de 2016, 
Expediente LGUM Nº 26/16110 GASOLINERAS CADIZ; Informe LGUM 2/2017, de 3 de 
febreiro de 2017, Expediente LGUM Nº 2/2017 GASOLINERA A CORUÑA; Informe de 

LGUM 1/2019, de 22 de octubre de 2019, Expediente LGUM 28/19021. 
GASOLINERAS GALICIA.  

 
III. CONSIDERACIÓNS PRELIMINARES DE CARÁCTER XERAL 
 
Antes de entrar no exame concreto do referido precepto, este Pleno considera de interese 
efectuar certas precisións introdutorias de carácter xeral sobre a importancia da libre 
prestación de servizos, unidade de mercado e promoción da competencia e boa regulación. 
 
1.- A importancia de eliminar as restricións a implantación de novas estacións de 
servizo. 
 
Desde una perspectiva xeral, como xa sinalou esta Comisión Galega da Competencia en 
numerosos informes nesta mesma materia, debese evitar o establecemento de restricións 
cuxa necesidade non estea xustificada nunha razón imperiosa de interese xeral, que debe 
ser adecuadamente motivada e ser proporcionada ao fin perseguido, previo análise de 
posibles alternativas menos restritivas que a proposta. 
 
Un instrumento para iso e a simplificación de trámites administrativos para a apertura de 
novas estacións de servizo que e unha aspiración que deben compartir todas as 
Administracións Públicas para evitar que as trabas burocráticas supoñan unha restrición 
da competencia. A actuación das Administracións resulta determinante para a apertura de 
novas estacións de servizo, e de ai a importancia de simplificar a tramitación das solicitudes 
de apertura e acurtar os prazos.  
 
Na xa citada “Circular de boas prácticas para a apertura de estacións de servizo” elaborada 
pola CGC se indicaba entre as recomendacións dirixidas a Comunidade Autónoma a 
seguinte: 

“O actual sistema de rexistro autorizativo supón demoras inxustificadas no inicio de 
actividade das estacións de servizo que están listas para entrar en servizo. En cumprimento 
da normativa europea este mecanismo debe substituírse por un rexistro meramente 
declarativo cun sistema de declaración previa”. 

 

2.- A eliminación destas restricións no dereito positivo  
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Nos derradeiros anos o dereito positivo no marco de España evolucionou cara un sistema 
favorecedor da implantación de estaciones de subministro ao por menor de carburante 
para incrementar a competencia a nivel minorista e tender a reducir os prezos. 
 
Un exemplo disto é a Lei 11/2013, de Galicia de medidas de apoio ao emprendedor y de 
estímulo del crecemento e a creación de emprego e o Decreto 45/2015, de 26 de marzo, 
da Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, polo que se regula o 
procedemento integrado para a implantación de instalacións de distribución polo miúdo de 
produtos petrolíferos, a súa posta en funcionamento, e se determinan os órganos 
competentes para o exercicio da potestade sancionadora en materia de hidrocarburos. 
Nesta última norma se afirma que “a prestación del servicio de subministro de carburantes 
e combustibles petrolíferos ao por menor, e concretamente a venta de combustibles 
constitúe una actividade importante que afecta a os dereitos e intereses da cidadanía e as 
empresas. A nova situación na que se atopa o mercado como consecuencia da 
liberalización de devandito sector obriga á Administración a garantir unha competencia real 
e efectiva no servicio de venta e subministro de gasolinas e gasóleo como mecanismo de 
garantía para que non se lesione ningún dos dereitos daqueles”. 
 
Pero este Decreto (Decreto 45/2015) establecía no artigo 11.1, como xa vimos, un sistema 
de rexistro autorizativo o que non é un sistema favorecedor da implantación de estaciones 
de subministro nin tende a reducir nin os prazos ni os prezos, e non respecta os principios 
recollidos na  LGUM. 
  
3.- A actuación da CGC 
 
Esta Comisión quere lembrar que xa se pronunciou claramente concretando a súa doutrina 
xeral de que a imposición de requisitos que supoñan unha limitación ao desenvolvemento 
da actividade mercantil, debe ser rexeitada de plano.  
 
Así, no seu Informe PRO/CNMC/002/16, “Proposta referente a la regulación del mercado 
de distribución de carburantes de automoción a través de estaciones de servicio 
desatendidas”, de 28 de xullo de 2016, en relación coa  imposición de requisitos 
urbanísticos, afirma a necesidade de “promover un planeamento urbanístico no que os 
usos delimitados pola cualificación non sexan innecesariamente detallados e 
pormenorizados, coa finalidade de aumentar a flexibilidade, reducir a segmentación e 
favorecer a competencia na asignación do chan.” 
 
Por iso, o establecemento da inscrición previa nun rexistro como requisito necesario para 
a posta en marcha das estacións de subministro de carburantes, non parece o sistema 
mais eficaz para facilitar o establecemento dunha actividade, cando non existe razón 
algunha para a súa implantación. 

Dende o inicio da aprobación do xa citado Decreto 45/2015, de 26 de marzo, da por aquel 
entón Consellería de Economía e Industria, na actualidade Consellería de Economía, 
Emprego e Industria,  da Xunta de Galicia, Decreto que non fora remitido a esta CGC para 
a emisión do preceptivo Informe, esta CGC traballou para a eliminación dese rexistro 
constitutivo. 
 
Centrada deste xeito a natureza e obxecto específico do presente informe compre salientar, 
de modo preliminar, que o exame da norma proposta sometida á consideración desta 
Comisión Galega da Competencia pon de manifesto que a redacción da mesma persigue 
a finalidade de modificar o sistema vixente dun rexistro autorizativo por un sistema de 
comunicación previa. 
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4. Mellora da calidade da regulación 
 
Ao mesmo tempo que promoven a liberdade de competencia no sector servizos, primeiro 
a LRJAP (tras a modificación introducida pola Lei Ómnibus) e na actualidade, o artigo 129 
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas (LPACAP), impoñen ás Administracións Públicas a obriga de que 
as súas iniciativas normativas se axusten a criterios de calidade (o que se coñece como 
better regulation).  
 
En efecto, o artigo 129 da nova LPACAP dispón: 
 
 “Artigo 129. Principios de boa regulación. 
 

1. No exercicio da iniciativa lexislativa e a potestade regulamentaria, as 
Administracións Públicas actuarán de acuado cos principios de necesidade, 
eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia, e eficiencia. Na 
exposición de motivos ou no preámbulo, segundo se trate, respectivamente, de 
anteproxectos de lei ou de proxectos de regulamento, quedará suficientemente 
xustificada a súa adecuación á ditos principios. 

 
2. En virtude dos principios de necesidade e eficacia, a iniciativa normativa debe 
estar xustificada por unha razón de interese xeral, basearse nunha identificación 
clara dos fins perseguidos e ser o instrumento máis adecuado para garantir a súa 
consecución. 

 
3. En virtude do principio de proporcionalidade, a iniciativa que se propoña deberá 
conter a regulación imprescindible para atender a necesidade a cubrir coa norma, 
tras constatar que non existen outras medidas menos restritivas de dereitos, ou que 
impoñan menos obrigas aos destinatarios. 

 
4. A fin de garantir o principio de seguridade xurídica, a iniciativa normativa 
exercerase de xeito coherente co resto do ordenamento xurídico, nacional e da 
Unión Europea, para xerar un marco normativo estable, predicible, integrado, claro 
e de certidume, que facilite o seu coñecemento e comprensión e, en consecuencia, 
a actuación e toma de decisións das persoas e empresas. 

 
Cando en materia de procedemento administrativo a iniciativa normativa estableza 
trámites adicionais ou distintos aos contemplados nesta Lei, estes deberán ser 
xustificados atendendo a singularidade da materia ou aos fins perseguidos pola 
proposta. 

 
 [....] 
 

6. En aplicación do principio de eficiencia, a iniciativa normativa debe evitar cargas 
administrativas innecesarias ou accesorias e racionalizar, na súa aplicación, a 
xestión dos recursos públicos. 

 
7. Cando a iniciativa normativa afecte aos gastos ou ingresos públicos presentes 
ou futuros, se deberán cuantificar e valorar a súas repercusións y efectos, e 
supeditarse ao cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira.” 

 
Como ten manifestado este órgano de competencia, desde o punto de vista da 
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competencia, o principio da regulación de calidade plásmase na esixencia de que as 
disposicións xerais valoren o impacto que van ter sobre a competencia nos mercado. Para 
realizar a devandita avaliación, a Comisión Nacional da Competencia elaborou no seu día 
unha Guía para a elaboración de memorias de competencia dos proxectos normativos1 
que, seguindo as pautas marcadas polos organismos internacionais, dispón que a análise 
do impacto competitivo das normas debe basearse nun triplo exame: 

a) Análise dos fins perseguidos pola iniciativa normativa 
b) Proporcionalidade das medidas adoptadas para a súa consecución 
c) Ausencia de alternativas menos restritivas da competencia 

 
No ámbito da nosa Comunidade Autónoma, aínda que non existe unha disposición que 
con carácter xeral regule a análise do impacto das normas desde a perspectiva da 
competencia, o mencionado no art. 26.2 f) do Decreto 118/2016, de 4 de agosto, indica a 
obrigación de someter a exame non vinculante da Comisión Galega da Competencia as 
propostas de normas que afecten á competencia , de modo que este organismo convértese 
en garante da calidade da regulación, no que incumbe ao impacto da normativa sobre a 
competencia e a competitividade das empresas. 
 
5. Libre Competencia e Unidade de Mercado  
 
A defensa e promoción da competencia, encomendadas a este organismo gardan íntima 
relación coa garantía da unidade de mercado, pois a unidade de mercado configúrase 
como o marco máis adecuado para garantir o funcionamento eficiente e competitivo dos 
mercados.  
 
É no contexto formado pola Directiva de Servizo e as normas polas que se produciu a súa 
transposición ao noso dereito interno no que debe situarse a aprobación da Lei 20/2013, 
do de 9 de decembro de garantía de la unidade de mercado (LGUM), que no seu Capítulo 
II, “Principios de garantía da liberdade de establecemento e la liberdade de circulación”, 
desenvolve de xeito específico os principios xerais necesarios para garantir a unidade de 
mercado. En concreto o principio de non discriminación, o principio de cooperación e 
confianza mutua, o principio de necesidade e proporcionalidade das actuacións das 
autoridades competentes, o principio de eficacia das mesmas en todo o territorio nacional, 
o principio de simplificación de cargas, o principio de transparencia e a garantía das 
liberades dos operadores económicos en aplicación destes principios.  

Nesta liña, que vincula o impulso ao eficiente e máis competitivo funcionamento dos 
mercados tense pronunciado este organismo a través dos numerosos informes que ten 
elaborado no marco dos procedementos previstos nos artigos 26 e 28 LGUM, o derradeiro 

o Informe de LGUM 1/2019, de 22 de octubre de 2019, Expediente LGUM 28/19021. 
GASOLINERAS GALICIA.  

Neste Informe a CGC concluía que:  

“PRIMEIRA. - Garantir o libre acceso ao exercicio das actividades económicas sen 
más limitacións que as que resulten motivadas na necesidade de salvagardar 
algunha razón imperiosa de interese xeral e sempre que sexan proporcionais ao fin 
perseguido é un dos obxectivos básicos da LGUM. 

SEGUNDA. - Os principios consagrados na LGUM e de forma singular a os 
recollidos nos seus artigos 3, 5 y 7, invocados pola reclamante, vinculan a todas as 
Administracións públicas nos seus respectivos ámbitos de actividade 

                                                        

1Dispoñible en https://www.cnmc.es/guias-y-recomendaciones 

http://www.consellogalegodacompetencia.es/
https://www.cnmc.es/guias-y-recomendaciones


 Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5  
 15707 Santiago de Compostela 
 Tfno.: 981 957 561. Fax: 981 957 560 
 www.consellogalegodacompetencia.es  

  

 7 
 

administrativas. 

TERCEIRA.- Tal e como puxeron de manifesto en repetidas ocasiones a Secretaría 
do Consejo para la Unidad de Mercado e esta Comisión Galega da Competencia, 
as medidas administrativas de calquera natureza (neste caso un rexistro público) 
que poida limitar o acceso ao exercicio dunha actividade económica haberán de 
axustarse aos principios da Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía da unidade 
de mercado, en espacial aos principios de necesidade e proporcionalidade 
recollidos no seu artigo 5. O mesmo cabe afirmar respecto do Principio de 
simplificación de cargas (Art. 7 LGUM).É preciso promover unha regulación 
eficiente e procompetitiva. 

CUARTA.-  Dende este organismo se insta ao órgano competente a que continúe 
tramitando a revisión que se está realizando do Decreto 45/2015, de 26 de marzo 
polo que se regula o procedemento integrado para a implantación de instalacións 
de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos, a súa posta en funcionamento 
e se determinan os órganos competentes para o exercicio da potestade 
sancionadora en materia de hidrocarburos, da Xunta de Galicia (DOG núm. 68 de 
13 de Abril de 2015) e se adapte o  seu contenido ao espírito y la letra de la LGUM” 

 

IV. MODIFICACIÓN DO DECRETO 45/2015, DO 26 DE MARZO, 
 
Centrada deste xeito a natureza e obxecto específico do presente informe compre salientar, 
de modo preliminar, que o exame da norma proposta sometida á consideración desta 
Comisión Galega da Competencia pon de manifesto que a redacción da mesma persigue 
a finalidade de modificar o sistema vixente dun rexistro autorizativo por un sistema de 
comunicación previa. Así na propia Exposición de Motivos se afirma que:  
 
“O actual sistema de rexistro autorizativo supón demoras inxustificadas no inicio de 
actividade das instalacións de distribución que están listas para entrar en servizo. O 
principio de necesidade e proporcionalidade das actuacións das autoridades competentes 
fai recomendable substituír este mecanismo autorizativo por un sistema de comunicación 
previa”.  
 
Se adapta esta idea ao defendido reiteradamente por esta CGC de garantir o libre acceso 
ao exercicio das actividades económicas sen mais limitacións que as que resulten 
motivadas da necesidade de salvagardar algunha razón imperiosa de interese xeral y 
sempre que sexan proporcionada ao fin perseguido.  
 
Tamén se adapta as recomendacións da “Circular de boas prácticas para a apertura de 
estacións de servizo” elaborada pola CGC na que indicabamos que o sistema de rexistro 
autorizativo supón demoras inxustificadas no inicio de actividade das estacións de servizo 
que están listas para o seu funcionamento, e que en cumprimento da normativa europea 
este mecanismo debe substituírse por un rexistro meramente declarativo cun sistema de 
declaración previa”. 
 
V. VALORACIÓN ESPECÍFICA 
 
Desde o punto de vista deste Pleno é adecuada a intención expresada na Exposición de 
Motivos da razón do cambio normativo deste Decreto.  
 
No que se refire o articulado debe de facerse as seguintes consideracións: 
 

1. Non parece suficiente o novo texto que se quere dar o artigo 11.1 .  
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O que debe de constar no texto, sen ningún xénero de dubida, é que a presentación 
da comunicación previa polo solicitante ou promotor e suficiente para o inicio da 
actividade de distribución (se cumpre as demais esixencias establecidas ao efecto) 
e que a inscrición no Rexistro non será necesaria para o exercicio da actividade. E 
neste senso debería de iniciarse a redacción do artigo. 
O que establece a proxecto é que é necesaria a inscrición pero que a presentación 
da comunicación previa implicara a inscrición no rexistro: “A presentación da 
comunicación previa comportará a inscrición da instalación no Rexistro de 
instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos”. (ART.11.3 DO 
Proxecto” 
 
Ademais a o establecer un sistema de rexistro non autorizativo, o limita as 
instalacións “nas que se produza un cambio de depositario” cando a normativa 
debería de estenderse a todas as solicitudes de instalacións de distribución polo 
miúdo de produtos petrolíferos, se produza o non, un cambio de depositario. 
 

2. Réxime Transitorio. 
  
Na Disposición Transitoria Primeira establece a vixencia do sistema de inscrición 
constitutiva para os procedementos iniciados con anterioridade a entrada en vigor 
deste Proxecto de Decreto 
 
Isto implica a vixencia dun sistema que e contrario os principios defendidos por esta 
CGC na “Circular de boas prácticas para a apertura de estacións de servizo” e nos 
informes de este organismo: Informe LGUM 12/2015, de 13 de outubro de 2015. 
Expediente LGUM nº 26/1536 Gasolineira en centro comercial; Informe LGUM 
37/2016, de 14 de setembro de 2016, Expediente LGUM Nº 26/1682 GASOLINERA 
SAN CUGAT; Informe LGUM 47/2016, de 14 de decembro de 2016, Expediente 
LGUM Nº 26/16110 GASOLINERAS CADIZ; Informe LGUM 2/2017, de 3 de 
febreiro de 2017, Expediente LGUM Nº 2/2017 GASOLINERA A CORUÑA; Informe 

de LGUM 1/2019, de 22 de octubre de 2019, Expediente LGUM 28/19021. 
GASOLINERAS GALICIA  

 
A consideración da presentación da comunicación previa como único requisito 
necesario para o inicio da actividade, debería aplicarse a todos os expedientes, 
tamén aos iniciados con anterioridade a entrada en vigor del Decreto que se 
informa, porque o contrario suporía seguir mantendo un sistema que pon  
obstáculos a implantación de estacións de servicio para o subministro ao por menor 
de carburantes, e que por isto danaría a posibilidade de crear un mercado mais 
dinámico e competitivo, sen obstáculos innecesarios á libre prestación de servizos 
o que supón que ofrece unhas mellores condicións para que a competencia sexa 
realmente efectiva, e poida aportar tanto a sociedade galega e os seus cidadáns os 
seus mellores froitos. 
 

3. Por derradeiro, e non como substantivo de afectación o non a competencia e a 
unidade de mercado, este Pleno considera que debería indicarse na Exposición de 
Motivos que o Decreto se informa pola CGC, do mesmo xeito que é informado por 
outros organismos. 
 

VI. RECOMENDACIÓNS E CONSIDERACIÓNS FINAIS 
 
Primeira: Calquera restrición ao acceso ou ao exercicio dunha actividade económica só 
será lexítima, tanto desde a perspectiva da competencia, como da unidade de mercado, 
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cando se xustifique a súa necesidade nunha razón imperiosa de interese xeral, resulte 
proporcionada ao fin de interese xeral perseguido co seu establecemento e se valore que 
a restrición incorporada sexa a alternativa menos restritiva entre os  posibles mecanismos 
a incorporar para salvagardar a necesidade que a xustifica.  
  
Segunda. Este Pleno aprecia que a nova redacción proposta no Proxecto de Decreto de 
modificación do artigo 11 do Decreto 45/2015 , do 26 de marzo, polo que se regula o 
procedemento integrado para a implantación de instalacións de distribución polo miúdo de 
produtos petrolíferos, a súa posta en funcionamento, e se determinan os órganos 
competentes para o exercicio da potestade sancionadora en materia de hidrocarburos 
pode beneficiar a competencia e a unidade de mercado, se se aceptan as indicacións 
formuladas  por o Pleno neste informe. 
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