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CONSELLERÍA DE FACENDA

Informe FC 3/2013 sobre a proposta de limitar o tráfico de vehículos de 
repartición no centro histórico de Santiago 

 
Pleno: 
D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente. 
D. Fernando Cachafeiro García, vogal. 
 
 
En Santiago de Compostela, a 29 de outubro de 2013. 
 
Vista a solicitude de informe sobre a posibilidade de limitar o tráfico de vehículos 
pesados no centro histórico, remitida pola Oficina da Cidade Histórica e de 
Rehabilitación (OCiHR) do Concello de Santiago de Compostela, o Pleno do 
Consello Galego da Competencia coa composición expresada e sendo relator D. 
Fernando Cachafeiro García, acordou emitir o presente Informe, ao abeiro do 
disposto no art. 7.1 da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello 
Galego da Competencia (LRCGC). 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con data 20 de agosto de 2013, a Oficina da Cidade Histórica e de Rehabilitación 
(OCiHR) do Concello de Santiago de Compostela efectuou unha consulta á 
Comisión Nacional da Competencia (hoxe Comisión Nacional dos Mercados e a 
Competencia) sobre a posibilidade de limitar o tráfico de vehículos pesados no 
centro histórico, a cal foi remitida ao Consello Galego dá Competencia por ser a 
autoridade de competencia no ámbito da nosa Comunidade Autónoma. 
 
Dentro das funcións que ten encomendadas o Consello Galego da Competencia, 
o art. 7.1 da LRCGC dispón que	   “desenvolverá funcións consultivas mediante a 
realización de informes sobre cuestións relativas á defensa da competencia. Tales 
informes poderán ser solicitados polo Parlamento de Galicia, polo Consello da 
Xunta de Galicia e polos seus conselleiros e conselleiras, así como polas 
corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo poderá ser 
consultado polas asociacións de consumidores ou usuarios e polas asociacións 
de empresarios ou produtores”. 
 
En data do 29 de outubro de 2013, o Pleno do Consello Galego da Competencia, 
coa composición expresada, adoptou o acordo de emitir o presente informe. 
 
As observacións formuladas neste informe son preliminares e non esgotan as 
posibilidades de identificación de restricións da competencia que poderían ter 
lugar no suposto de que o proxecto se levase a cabo. 
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II. O PROXECTO 
 
1. Descrición 
 
A área urbana de Santiago de Compostela sofre os efectos negativos da 
distribución de mercadorías, como o ruído, a contaminación do aire, a 
inseguridade, a conxestión e os danos á cidade histórica. Todos eles son 
consecuencia da circulación de vehículos de distribución de mercadorías e a 
frecuencia dos tempos de carga e descarga en rúas estreitas non adaptadas a 
estes vehículos de repartición. 
 
Unha das posibilidades que o Concello de Santiago está a valorar para remedialo, 
respecto da que se solicita o presente informe, é crear un centro loxístico ao que 
se leven as mercadorías con destino ao casco histórico para que sexan repartidas 
dende alí por vehículos eléctricos máis lixeiros e menos contaminantes. A xestión 
do centro loxístico correría a cargo dunha empresa privada, seleccionada 
mediante concurso público, e os receptores das mercadorías serían os que 
correrían a cargo do servizo conforme ás tarifas que resulten do concurso. 
 
Outra das posibilidades sería limitar o acceso aos vehículos que excedan un 
determinado peso e tamaño, asumindo o propio Concello o servizo de repartición 
das mercadorías daquelas empresas de transporte que non dispoñan de 
vehículos do peso e tamaño regulamentario. 
 
2. Os centros de consolidación urbana 
 
A distribución de mercadorías na maioría das zonas urbanas caracterízase por 
unha elevada actividade de camións nos distritos comerciais e no centro das 
cidades. Neste contexto, o movemento de carga dos provedores aos 
distribuidores e destes aos clientes finais realízase habitualmente por un gran 
número de pequenos transportistas que levan a cabo o proceso de recollida e 
entrega dun gran número de pequenos envíos. Esta estrutura "atomizada" da 
distribución supón altos niveis de conxestión, contaminación e consumo 
enerxético. 
 
En moitos ámbitos urbanos, a demanda crecente de mercadorías enfróntase 
asemade ás limitacións do medio urbano o que agrava os problemas de 
conxestión xa comentados. 
 
Para solucionalos, diversas cidades europeas puxeron en marcha plans como o 
que se está a formular o Concello de Santiago coa posta en práctica de centros 
loxísticos na que se recolle e distribúe a mercadoría con saída ou destino ao 
centro histórico. Estes centros denomínanse Centros de Consolidación Urbanos 
(UCC, polas súas siglas en inglés). 



	   	  

	  
	  

3	  

CONSELLERÍA DE FACENDA

 
Os centros de consolidación urbanos perseguen diversos fins relacionados coa 
eficiencia da distribución: 

• Reducir o número de vehículos de transporte que operan nas zonas 
céntricas das cidades; 

• Reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro do transporte de 
mercadorías e mellorar a calidade do aire; 

• Facilitar as operacións de carga e descarga dentro das cidades; 
• Reducir a perigosidade das rúas; 
• Mellorar os servizos de entrega aos detallistas; e 
• Mellorar a calidade de todo o servizo prestado. 

 
3. Cuestións xerais 
 
Dende unha perspectiva económica, unha das principais obxeccións que se 
formulan respecto dos UCC é que encarecen as operacións de entrega e recollida 
de mercadorías. Polo tanto é necesario valorar e cuantificar ben os custos do 
proxecto antes de inicialo. Con todo, os custos deben contrapoñerse ás 
eficiencias que se poderían xerar, ao reducirse o tempo empregado para 
repartición na cidade, reducirse a distancia recorrida, incrementarse a utilización 
dos vehículos e, mesmo, aumentarse os horarios de carga e descarga si 
empregasen vehículos máis lixeiros e menos ruidosos. 
 
Relacionado co anterior, tamén é obxecto de controversia cómo distribuír os 
custos e beneficios resultantes dun esquema UCC. A asignación dos custos e 
beneficios debe ser obxecto dun estudo amplo e detallado ao longo de toda a 
cadea de subministración. 
 
Na mesma liña, é preciso delimitar o papel que ha de xogar a Administración na 
creación e mantemento dos centros loxísticos. Ao respecto, ha de terse presente 
que os centros consolidados de transporte a miúdo non resultan rendibles e 
necesitan de financiamento público, polo menos na súa fase inicial. O devandito 
investimento público debe contrapoñerse cos beneficios que a mellora do 
transporte entraña para os cidadáns. 
 
 
III. LIBERDADE DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS 
 
1. A liberalización dos servizos 
 
O transporte de mercadorías en vehículos constitúe unha actividade económica 
que se enmarca no sector dos servizos, o cal constitúe o sector económico máis 
importante, tanto en termos de volume de negocio coma de emprego, en España 
e no conxunto da Unión Europea1. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vid. o Informe do Consello Galego da Competencia, do 20 de marzo de 2012, sobre o 
Anteproxecto da lei de transporte de persoas en vehículos de turismo en Galicia (IPN 
2/2012) dispoñible en www.consellogalegodacompetencia.es	  
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Para facilitar o desenvolvemento do sector servizos na Unión Europea, o 
Parlamento Europeo e o Consello adoptaron a Directiva de servizos, a cal 
establece unha serie de principios de aplicación xeral para calquera normativa 
pública que regule o acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio dentro 
da UE. 
 
A Directiva de servizos foi obxecto de transposición no noso Ordenamento pola 
Lei Paraugas, a cal implantou un réxime xeral de acceso libre ás actividades de 
servizos, prohibindo a imposición de réximes de autorización administrativa 
previa, salvo nos suposto excepcionalmente admitidos. Así mesmo a Lei 
Paraugas prohibe, con carácter xeral, as limitacións temporais ou territoriais ao 
exercicio de actividades económicas ou a limitación do número de autorizacións, 
salvo nas condicións excepcionalmente admitidas, ao tempo que prohibe a 
imposición de determinados requisitos ao exercicio dunha actividade de servizos. 
 
2. Exclusión "parcial" do transporte 
 
Os servizos de transporte, como a repartición urbana de mercadorías obxecto do 
presente Informe, están expresamente excluídos do ámbito de aplicación da 
Directiva de servizos e da Lei Paraugas e, polo tanto, non se lles aplica 
directamente a prohibición de que tales actividades poidan estar suxeitas a 
limitacións temporais ou territoriais ou que se limite o número de autorizacións. 
 
Non obstante, convén recordar que a exclusión dun determinado servizo do 
ámbito da Directiva -segundo a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza das 
Comunidades Europeas- non impide que se sigan aplicando os principios xerais 
do Tratado da Unión Europea, entre o que cabe citar o principio de 
proporcionalidade que, neste ámbito, esixe que as medidas que restrinxen a 
liberdade de prestar servizos sexan proporcionais aos fins de utilidade pública que 
perseguen. 
 
Ademais, non resulta menos importante o feito de que a Lei Ómnibus, que efectúa 
as adaptacións sectoriais necesarias para garantir que a normativa estatal de 
rango legal se adapta ao disposto na Lei Paraugas, incluíu ao transporte entre os 
servizos cuxa regulación sectorial é obxecto de transformación para adaptala ao 
espírito liberizador da Directiva de servizos. Neste sentido, a Lei Ómnibus reforma 
parcialmente a Lei de ordenación dos transportes terrestres para, entre outras 
medidas, eliminar a intervención administrativa en materia de prezos no sector 
dos transportes e suprimir a autorización administrativa específica tanto para a 
instalación de estacións de transporte e de centros de información e distribución 
de cargas, coma para o acceso e exercicio das actividades de arrendamento de 
vehículos, que se declaran libres. 
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3. Impacto económico da actuación pública 
 
A liberalización dos servizos que vimos comentando plasmouse, a teor do 
disposto no art. 39 bis da Lei de réxime xurídico das administracións públicas, na 
esixencia de que, cando unha Administración Pública teña intención de adoptar 
unha iniciativa normativa restritiva da liberdade de empresa ou que impoñan 
barreiras á prestación de servizos, debe "elixir a medida menos restritiva, motivar 
a súa necesidade para a protección do interese público así como xustificar a súa 
adecuación para lograr os fins que se perseguen, sen que en ningún caso se 
produzan diferenzas de trato discriminatorias,". 
 
Nesta liña, o artigo 5 da Lei de economía sostible impón ás administracións 
públicas deber de impulsar instrumentos de análise previa das súas iniciativas 
normativas para garantir que se teñan en conta os efectos de todo tipo que estas 
produzan. 
 
Respecto da Administración Xeral do Estado, o Real decreto 1083/2009, do 3 de 
xullo, polo que se regula a memoria de análise de impacto normativo, precisa o 
contido dos estudos sobre a necesidade e oportunidade das normas proxectadas, 
dedicando especial atención á valoración do impacto económico das propostas, 
entendido como "un concepto máis amplo que a estimación do custo 
presupostario e facendo fincapé no impacto sobre a competencia" Para a mellora 
da regulación dende o punto de vista do seu impacto sobre a competencia, a 
Comisión Nacional da Competencia elaborou unha Guía para a elaboración de 
memorias de competencia dos proxectos normativos (2009) que facilitar a 
avaliación do impacto sobre a competencia das iniciativas normativas. 
 
No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, non existe unha disposición que, 
con carácter xeral, regule a análise do impacto das iniciativas normativas se ben o 
art. 7.1 a) da LRCGC impón aos órganos da Administración Autonómica a obriga 
de someter a informe non vinculante do Consello Galego da Competencia as 
propostas de normas que afecten á competencia, de modo que este organismo 
está facultado para avaliar o impacto que as devanditas normas teñen para a 
competencia nos mercados. 
 
 
IV. CONSECUENCIAS DO PROXECTO PARA A COMPETENCIA 
 
1. Formulación 
 
A teor da normativa e dos documentos emitidos polas distintas autoridades aos 
que acabamos de aludir, a análise do impacto sobre a competencia da iniciativa 
pública debe basearse nun triplo exame: a) análise dos fins perseguidos; b) 
proporcionalidade das medidas adoptadas para a súa consecución e c) ausencia 
de alternativas menos restritivas da competencia. 
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2. Os fins da iniciativa pública 
 
O proxecto da OCiHR pretende mellorar a distribución das mercadorías nun 
contexto no que a demanda dos servizos é crecente, ao tempo que a capacidade 
do centro das cidades non o é, o que provoca ineficiencias na prestación do 
servizo en termos de baixa ocupación da carga, exceso de quilómetros 
percorridos, ocupación de medios e persoal innecesaria, etc. 
 
Dende este punto de vista, a iniciativa pública está plenamente xustificada se se 
ten en conta que persegue non só mellorar o servizo de transporte, senón tamén 
a consecución doutros fins públicos como reducir a contaminación, mellorar a 
seguridade, evitar a deterioración do centro, etc. 
 
3.  Proporcionalidade da medida 
 
Para a consecución de tales obxectivos, a Oficina da Cidade Histórica e de 
Rehabilitación do Concello de Santiago plantexou a construción dun centro 
loxístico no que se almacenen e distribúan todas as mercadorías con entrada e 
saída no centro histórico. A xestión do centro corre a cargo dunha empresas de 
transporte, que será a que se encargue da entrega e recollida de mercadorías, a 
cambio dunha contraprestación. 
 
A medida que acabamos de indicar ten un forte impacto sobre a competencia na 
medida que crea unha barreira legal que impide prestar servizos de transporte a 
todas as empresas que non teñan encomendada a xestión do centro loxístico. 
Con todo, a medida pode resultar proporcionada na medida que ten por obxectivo, 
precisamente, aumentar a eficiencia do sistema de transporte ao reducir ao 
mínimo posible a presenza de vehículos de repartición na cidade. 
 
Para garantir a proporcionalidade da medida sería preciso adoptar dúas cautelas 
relevantes: a primeira, mencionada pola propia OCiHR na súa solicitude de 
informe, é que a elección da empresa que vaia prestar o servizo se realice 
mediante concurso público. A segunda cuestión que deberá analizarse con 
detemento é a duración do réxime de explotación do centro loxístico. 
 
a) Concurso público 
 
A elección do prestador único de servizos mediante concurso público é a mellor 
garantía para a liberdade de mercado. Agora ben, o proceso de contratación 
pública debe ser deseñado, desenvolvido e executado de maneira que favoreza 
ao máximo a competencia entre os operadores, tal e como aseguran nas súas 
recomendacións organismos internacionais como a OCDE e, no noso país, a 
Comisión Nacional da Competencia. 
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Procedemento aberto 
 
Recoméndase adoptar o procedemento aberto, ao que poden presentarse todas 
aquelas empresas que reúnan a capacidade e solvencia esixidas, aínda que iso 
poida complicar a xestión da contratación pública ou alongar o período de 
tramitación. Se se apostase por un procedemento restrinxido, á hora de decidir o 
número de empresas invitadas a participar, débese valorar o impacto sobre a 
competencia de tal decisión, evitando limitacións innecesarias do acceso á 
licitación. Débese evitar, na medida do posible, o procedemento negociado, aínda 
nos casos nos que sexa legalmente posible utilizalo, dadas as menores garantías 
que dende o punto de vista competitivo presenta este procedemento. A mesma 
conclusión negativa pode predicarse respecto dos procedementos de urxencia. 
 
Deseño das condicións 
 
A Administración debe procurar deseñar o prego de condicións dos contratos, e, 
en particular, o prego de prescricións técnicas, de maneira que garantan o acceso 
á concorrencia por parte dos potenciais licitadores, garantindo os principios de 
igualdade e non discriminación entre licitadores, así como as mellores condicións 
de competencia posibles. 
 
Os aspectos do deseño dos pregos que poden resultar máis relevantes para os 
efectos da competencia son:	   a) esixencia de solvencia e clasificación aos 
licitadores; b) esixencia dunha determinada forma xurídica; c) discriminación por 
razóns de territorio; d) requisitos técnicos e económicos innecesarios ou 
excesivos; e e) esixencia de certificacións de calidade. 
 
Criterios de adxudicación 
 
Non pode beneficiarse indebidamente ás empresas xa establecidas ou que levan 
tempo traballando no sector, atribuíndo por exemplo unha ponderación excesiva a 
parámetros que poidan favorecer a discriminación a favor deste tipo de 
operadores, como son unha valoración extraordinaria da experiencia ou do 
cumprimento satisfactorio doutros contratos, así como o recoñecemento de 
dereitos de preferencia e tenteo. 
 
En segundo lugar, é preciso realizar unha ponderación axeitada dos elementos 
que se teñen en conta para valorar as ofertas, así como o peso que se confire a 
cada un deles dentro do total de valoración, os cales deben reflectir a importancia 
e prioridade dos elementos competitivos básicos. O método utilizado para a 
valoración das ofertas debe permitir, así mesmo, a existencia dunha marxe 
suficientemente ampla para o exercicio da competencia en cada un destes 
elementos básicos. Por conseguinte, deben evitarse condutas tales como a 
ponderación inadecuada dos distintos criterios de valoración; en particular, da 
variable prezo, ou o establecemento de límites aos prezos, tarifas ou outras 
características básicas do servizo. 
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Finalmente, os criterios de valoración deben reflectir claramente os obxectivos 
específicos cuxa satisfacción se pretende puntuar, evitándose o seu enunciado en 
termos vagos ou a confusión dos medios cos fins. 
 
b) Duración dos contratos 
 
Como indica Comisión Nacional da Competencia no seu informe sobre 
contratación pública, a determinación da duración idónea dun contrato resulta 
crucial para garantir un nivel de competencia axeitado nas licitacións públicas. O 
art. 23 da Lei de contratos do sector público xa establece que a duración dos 
contratos debe establecerse tendo en conta a natureza das prestacións, as 
características do seu financiamento e a necesidade de someter periodicamente a 
concorrencia a realización destas. 
 
A fixación de prazos excesivamente longos, aínda que se encontren dentro dos 
límites legais, erixe barreiras de entrada para novos operadores, que ven 
imposibilitado o seu acceso ao mercado durante todo o período de vixencia do 
contrato. Non obstante, non é menos certo que os intervalos de tempo demasiado 
reducidos poden dificultar a amortización dos investimentos necesarios para 
realizar a prestación obxecto do contrato o que pode disuadir da presentación de 
ofertas e conferir así vantaxes aos operadores xa instalados que non necesiten 
levar a cabo os devanditos investimentos. 
 
Para tratar de reducir os dous riscos citados, os organismo internacionais e a 
Comisión Nacional da Competencia recomendan: 

• Que os contratos non poidan perdurar por longos períodos de tempo sen 
ser sometidos a concorrencia. 

• Evitar as prórrogas sobrevidas do prazo contractual (por exemplo, en 
contratos de xestión de servizos públicos) como contrapartida pola 
introdución de modificacións substanciais do contrato, a menos que exista 
unha razón de imperiosa necesidade, como por exemplo un risco inminente 
de cesación do servizo. 

• Cando as prórrogas se encontren xustificadas e a súa posibilidade estea 
establecida nos pregos do contrato, só debe recorrerse a elas como 
mecanismo verdadeiramente excepcional, para evitar o risco de que 
outorgamentos sucesivos de prórrogas ao contratista leven a un peche do 
mercado por longos e potencialmente indefinidos períodos de tempo. 

• Nos casos de contratos de concesión de obra pública e xestión de servizos 
públicos, débese xustificar o prazo elixido en función de parámetros 
obxectivos, directamente relacionados co período da amortización dos 
investimentos necesarios para a execución do obxecto do contrato ou dos 
activos vinculados ao contrato. 

• As previsións normativas en materia de prazos contractuais hanse de 
concibir como prazos máximos, que non deben ser esgotados 
necesariamente. 
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4. Ausencia de alternativas menos restritivas da competencia 
 
Non alcanzamos a enxergar alternativas menos restritivas da competencia para 
alcanzar o fin de reducir a conxestión do tráfico de vehículos de mercadorías no 
centro histórico de Santiago. En efecto, para evitar que a creación dun centro de 
consolidación urbana se converta nunha barreira de entrada para a prestación de 
servizos de transporte no centro histórico, habería que dar entrada a máis 
prestadores de servizos. Non obstante, isto é precisamente o que se trata de 
evitar porque a existencia de varios prestadores conduce aos efectos 
indesexados de aumento do tráfico, a inseguridade, o aumento de consumo 
enerxético e a deterioración do centro histórico. 
 
Cabería formularse a hipótese de que atribuír a xestión do centro loxístico a varios 
prestadores de servizos, se ben a devandita solución dificultaría enormemente a 
xestión das instalacións, ao tempo que podería implicar outros problemas de 
competencia ao asumir colectivamente a instalación varios operadores rivais. 
 
Finalmente, a Oficina da Cidade Histórica e de Rehabilitación do Concello de 
Santiago formula como alternativa ao centro loxístico, a posibilidade de limitar a 
entrada ao casco histórico só a determinados vehículos de transporte (os que 
excedan unha determinada capacidade de carga e tamaño) ao tempo que o 
Concello de Santiago asumiría directamente a repartición de mercadorías 
daqueles transportistas que non dispoñan de vehículos do tamaño requirido para 
poder entrar no centro histórico. Esta opción tamén pode suscitar problemas de 
competencia na medida en que podería deixar fose do mercado aos operadores 
de transportes con menos recursos, que non dispoñan de vehículos de tamaño 
adecuado, a favor dos grandes operadores cunha flota de vehículos máis diversa. 
Para remedialo proponse que o Concello asuma directamente o reparto de 
mercancías por conta destes operadores, aínda que dita solución implicaría a 
creación e mantemento dun centro logístico municipal, onde recoller e entregar a 
paquetería, cuxa viabilidad económica resulta controvertida. 
 
5. Intercambio de información e interoperabilidade de sistemas 
 
Ademais de crear unha barreira de entrada ao mercado de prestación de servizos 
de transporte, a creación dun centro loxístico pode plantexar problemas para a 
competencia na medida que leva consigo a necesidade de colaborar entre 
empresas rivais, en particular no que atinxe ao intercambio de información 
confidencial entre os operadores de transporte. 
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O art. 1.1 da Lei de defensa da competencia prohibe os pactos entre empresas 
rivais que teñen por obxecto ou efecto restrinxir a competencia nos mercados. 
Entre os acordos que se consideran restritivos encóntrase o intercambio de 
información confidencial. En efecto, unha maior transparencia no mercado como 
resultado do intercambio de información pode facilitar a concertación de condutas 
entre competidores. Non obstante, tamén pode suceder que a transparencia 
beneficie directamente aos consumidores ou que produza eficiencias para as 
empresas involucradas, o que mellora igualmente o benestar do consumidor. Así 
pois, o potencial anticompetitivo dos efectos contrarios á competencia depende 
dunha serie de factores clave, tales como o tipo de información intercambiada e 
as características estruturais do mercado involucrado. 
 
No caso que se nos presenta, o funcionamento dun centro loxístico obriga os 
operadores no mercado a compartir información dado que todos os envíos das 
empresas competidores, pasan polas mans da empresa que xestiona o centro 
loxístico, xa sexa na parte final (en caso de entrega) ou na inicial (recollida). Para 
evitar que este intercambio de información poida traducirse en menor 
competencia entre operadores, os datos intercambiados deben limitarse a 
aqueles imprescindibles para a xestión do transporte, sen que poidan compartirse 
outros como, por exemplo, informacións respecto da política de prezos que as 
empresas levarán a cabo no futuro. 
 
Cumpriríanse deste modo as esixencias que o art. 1.3 da LDC esixe para non 
aplicar a prohibición de pactos entre competidores, a saber, que os acordos 
contribúan a mellorar a produción, a comercialización ou a distribución ou a 
promover o progreso técnico ou económico, ao tempo que permitan aos 
consumidores beneficiarse das súas vantaxes e sen que impoñan restricións da 
competencia que non sexan indispensables para a consecución dos seus 
obxectivos. 
 
 
V. CONCLUSIÓNS 
 
A creación e mantemento de centros de consolidación urbana do transporte 
persegue obxectivos relacionados coa mellora da eficiencia o transporte, de aí 
que deban ser, a priori, benvidos. 
 
Agora ben, non convén esquecer que a posta en marcha dun centro de 
consolidación do transporte supón unha barreira para os prestadores de servizos 
que verán impedida a entrada no centro histórico, salvo aquel ao que se 
encomende a xestión do complexo. Co fin de garantir a proporcionalidade da 
medida é preciso que, dun lado, a elección do prestador servizos se realice 
mediante un concurso público que fomente a competencia efectiva entre os 
licitadores e, doutro lado, a empresa que resulte gañadora do concurso asuma a 
xestión do centro loxístico polo tempo que resulte necesario para consolidar o seu 
investimento, evitando os contratos cunha duración excesiva. 
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CONSELLERÍA DE FACENDA

Así mesmo, o funcionamento do centro loxístico entraña necesariamente a 
colaboración entre as empresas de transporte para a xestión dos envíos. Debe 
coidarse que a devandita colaboración e, en particular, o intercambio de datos 
entre empresas rivais, se limite ao estritamente necesario para o correcto 
funcionamento da cadea de transporte. 
 
 


