
 

 

1 de 9 

MEMORIA XUSTIFICATIVA DE CONTRATO DE SUBMINISTRO 

ASUNTO: CONTRATO DE SUBMINISTRO, INSTALACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO 

DUNHA SERIE DE ACTUACIÓNS RELACIONADAS COA MOBILIDADE NO MARCO DO 

PROXECTO SMARTIAGO 

TIPO DE CONTRATO: SUBMINISTRO 

PROCEDEMIENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN: CONTRATO PROXEDEMENTO ABERTO 

E ADXUDICACIÓN POR LOTES INDEPENDENTES. 

 

1. OBXECTO DO CONTRATO 

E obxecto desta licitación a realización das seguintes actuacións divididas en dous LOTES 
diferenciados: 
 
LOTE 1.- Modificación do actual sistema de control de accesos e implementación de novos 
sistemas de control de accesos (portas).  
 

A. Portas a renovar mediante a substitución de elementos/ubicacións:  

Rúa Casas Reais (entrada)  
Rúa da Algalia de abaixo (entrada)  
Rúa Cardeal Paia (entrada)  
Rúa Porta da Pena (entrada)  
Praza San Fiz (entrada e saída)  

 
B. Portas a modificar/ubicacións:  

Rúa de San Francisco (entrada e saída)  
Rúa da Algalia de Arriba (saída)  
 

C. Novas portas/ubicacións:  

Rúa Carretas (entrada)  
Rúa Trinidade (entrada)  
Porta Faxeira (entrada)  
Travesa de Fonseca (saída)  

 
D. Novos equipos de recoñecemento de matrículas (LPR)/ubicacións:  

Rúa Costa Vella (entrada)  

Porta da Mámoa (peonil)  
Rúa do Castro (saída)  
Rúa do Oliveira (saída)  
Entremuros (con Algalia de abaixo) (saída)  

 
E. Subministro e instalación de novo software/hardware para a xestión e control de accesos a 
implementar no Centro de Control de Tráfico (CCT) onde se integrarán tódolos elementos dos 
apartados (A, B, C e D)  
 



 

 

2 de 9 

LOTE 2.- Instalación de sistemas para supervisión e control de acceso guiado en zonas de 
aparcamento:  
 

A. Instalación de novos paneis informativos de mensaxe variable nas seguintes ubicacións:  

1. Avenida Xoan XXIII  
2. Rúa San Caetano  
3. Avenida Rosalía de Castro  
4. Rúa Galeras  
5. Rúa Galeras antes de García Sabell  
6. Avenida Rosalía de Castro antes da entrada á Praza de Vigo  
7. Avenida Xoan Carlos I  
8. Rúa Senra, en medio Campo da Estrela  
9. Rúa do Hórreo, fronte a Parlamento  
10. Rúa Pombal, entrada San Clemente  
11. Rúa Santa Clara, baixada antes de Coimbra  
12. Praza Paz, entrada a Basquiños  
13. Rúa do Hórreo, subida a Plaza Galicia  
14. Avenida Antonio Fraguas, SC.20  

 
B. Subministro e instalación de novo software de xestión e control de contidos dos paneis de 
mensaxe variable  
 
C. Subministro e instalación de sistemas sensores que permitan a supervisión e control de 
acceso y guiado nas zonas de aparcamento en vía pública habilitadas para os residentes, (con 
o seu propio software de xestión e sempre que non se poda facer co software do apartado 
seguinte D), garantindo o cumprimento do tempo de estacionamento (ORA/residentes), nas 
zonas de aparcamento/parking nas seguintes ubicacións:  

1. Praza San Clemente (38 prazas delimitadas, ORA / residentes)  
2. Rúa Algalia de Abaixo (21 prazas delimitadas, ORA / residentes)  
3. Rúa García Sabell (16/17 prazas sen delimitar, ORA / residentes)  
4. Rúa Hortas (6 prazas sen delimitar, residentes / autorizados)  

 
D. Software de xestión, supervisión e control para el guiado de zonas de aparcamento  na vía 
pública do apartado C e parkings privados.  

E. Deseño e subministro de APP para aplicacións móbiles que proporcione información ó usuario 
dos parkings públicos e privados  
 
A realización das actuacións se divide en dous lotes diferenciados, Lote 1 e Lote 2, que poderán 
ser ofertados por separado ou conxuntamente. 
 

 

2. XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO CONTRATO: 

O Pleno de novembro de 2017 aprobou o convenio, que foi asinado o 4 de decembro de 2017, 
co Ministerio de Economía, Industria e Competitividade e co  Concello de Santiago de 
Compostela, para o proxecto  SMARTIAGO, cofinanciado nun 80% co Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional da Unión Europea, Liña de Fomento da Innovación desde a 
Demanda, ao amparo do programa operativo FEDER de I+D+i 2014-2020, sendo o Concello de 
Santiago de Compostela o beneficiario do programa.  
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O proxecto Smartiago ten entre os seus obxectivos mellorar o servizo de recollida de residuos 
sólidos urbanos e a limpeza viaria, poñer en valor o patrimonio a través da iluminación 
ornamental e mellorar a mobilidade do centro e casco histórico da cidade, a través de: 

• a racionalización do modelo actual de carga e descarga, para redución de conxestión e 
emisións 

• e a evolución do control de acceso e estacionamento, para evitar danos en pavimentos 
históricos e bloqueo de vías de servizo público. 

 
No Convenio co Ministerio de Economía, Industria e Competitividade establécese que, do 
importe total do proxecto, o 70% debe destinarse á Compra Pública de Innovación (CPI), 
quedando o 30% restante para as contratacións ordinarias relativas á oficina de proxecto, gastos 
e inversións. É nesta última liña, non destinada a CPI, onde se inclúen os gastos relativos a 
inversións materiais e inmateriais, aos que fai referencia este prego. 
 
As contratacións que se realizarán a través deste prego servirán de apoio para a resolución do 
reto de mellora da mobilidade no centro e casco histórico de Santiago de Compostela. 
 
Todos os obxectos descritos para o presente contrato de subministración, instalación e posta en 
funcionamento dunha serie de actuacións relacionadas coa mobilidade no marco do proxecto  
Smartiago son necesarios e esenciais para a correcta execución dos proxectos de CPI previstos. 
É dicir, todas as actuacións previstas neste prego habilitan o resto de actuacións de innovación 
previstas no proxecto  Smartiago.  
 
Os controis de acceso ao centro histórico descritos no LOTE 1 utilizaranse como contraste para 
a proba de concepto piloto para unha das necesidades descritas no convenio para controlar a 
evolución do acceso de vehículos turismos ou de transporte e mercadorías e o estacionamento 
dos mesmos no Centro Histórico, para evitar danos en pavimentos ou o bloqueo de vías de 
servizo público ocasionados polo tráfico rodado.  
 
Desta forma, a instalación destes controis de acceso é necesaria para, mediante un plan de 
experimentación, corroborar que as innovacións desenvolvidas no proxecto de CPI son ou non 
efectivas en comparación con medios tradicionais, en que casos e en que medida. A elección 
das vías nas que instalar estes elementos correspóndese cunha decisión técnica, na que se 
buscou maximizar o número de  casuísticas de contraste, minimizando, á vez, o número de 
unidades a adquirir. Isto, ademais, fará que os resultados experimentais realizados no marco do 
proxecto  SMARTIAGO sexa facilmente exportable a outras cidades, potenciando o carácter 
innovador do proxecto.  
 
Complementando o anterior uso, tamén se utilizarán estes controis de acceso para a obtención 
de datos de tráfico (matrículas e aforos) con tecnoloxías convencionais, esenciais para adestrar 
os modelos preditivos e de aprendizaxe automática innovadores que se desenvolverán no 
proxecto  SMARTIAGO e para validar o uso de sistemas alternativos de visión artificial a 
despregar como piloto.  
 
Con esta mesma finalidade utilizaranse o software e hardware para a xestión de accesos e 
implementación no Centro de Control, desde o que se dirixen todos os elementos de ordenación. 
Ambos os elementos proporcionarán os datos necesarios para realizar unha xestión innovadora 
a través de CPI dos accesos ao centro histórico e poder poñela en comparación cos sistemas 
que se están utilizando na actualidade.  
 
Os controis de acceso aos que se refire o LOTE 1 son:  bolardos fixos e móbiles, o terminal de 
control de accesos, cámaras con tecnoloxía de recoñecemento automático de matrículas ( LPR) 
co hardware e/ou software necesario para dar a orde de apertura dos  bolardos, semáforos e 
terminais de control completo, instalación de expiras (lazos  indutivos). Tamén se instalará un 
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software de xestión de accesos co que se controlará o acceso de vehículos ao centro histórico 
compatible para futuras implementacións e  integrable na plataforma de integración de datos dos 
sistemas innovadores a despregar.  
 
O número de elementos verticais a instalar é o menor posible, dentro das necesidades a cubrir, 
procurando integrar todos eles nun mesmo soporte, para reducir o número de postes ou 
columnas na vía pública. 
 
Ademais tamén se tivo en consideración, á hora de proxectar a obra civil a realizar, o 
aproveitamento máximo das canalizacións existentes de redes de alumeado público, redes 
semafóricas e redes de fibra óptica, minimizando así o número de tendidos aéreos que se 
realizaron para actuacións puntuais. 
 
Ao respecto do LOTE 2, a instalación de sistemas para supervisión e control de acceso guiado 
en zonas de aparcamento é intrinsecamente necesaria para poder desviar os fluxos de tráfico 
que se acheguen ao perímetro do centro histórico e que poidan estacionar en lugares habilitados 
para ese efecto. Detállanse a continuación a motivación de necesidade de cada un destes 
sistemas.  
 
A instalación de novos paneis informativos de mensaxe variable é esencial para poder difundir 
as recomendacións de desvíos, zonas de aparcamento, restricións de tráfico, etc. aos 
condutores. Estas recomendacións obteranse a través da aprendizaxe automática e modelada 
de datos históricos que se desenvolverá a través da compra pública de innovación. Estas 
mensaxes terán o obxectivo de  desincentivar ao tráfico rodado que quere achegarse ao centro 
histórico e de favorecer o desenvolvemento de novas estratexias de loxística de última milla a 
nivel Centro histórico.  
 
A subministración e instalación dun novo software de xestión e control de contidos dos paneis 
de mensaxes variables en diferentes localizacións servirá para poder programar estas mensaxes 
que se lograrán a través da CPI nos paneis necesarios. 
 
Dentro deste lote, é necesaria a adquisición de sensores adecuados para proporcionar 
información aos sistemas innovadores que se desenvolverán no proxecto. Trátase de 
dispositivos que indicarán se a praza de aparcamento de residentes / aparcadoiro, está ou non 
dispoñible e comunicaranse cos paneis informativos, que indicarán o número de prazas 
dispoñibles, evitando a entrada de vehículos cando se ocupen todas as prazas e diminuíndo por 
tanto a afluencia de tráfico nas rúas elixidas. Deben ter unha precisión mínima do 97% na 
ocupación de detección de prazas e do 95% na detección de rotacións de vehículos. Os sensores 
serán magnéticos e inalámbricos. O sistema contará cos sistemas de comunicación adicional 
que precise (concentradores de datos, …) para a correcta transmisión dos datos co centro de 
Control e a súa integración no software.  
 
Finalmente, dentro do lote adquirirase software adecuado para informar os usuarios a través dos 
seus dispositivos móbiles. Isto é necesario para trasladar a información xerada polos 
desenvolvementos innovadores aos interesados.  
 
No que respecta ao aspecto xeográfico, é conveniente lembrar que todas as subministracións 
(controis de acceso e paneis informativos) incluídos neste prego atópanse situados no ámbito de 
actuación do proxecto  Smartiago (centro e centro histórico de Santiago de Compostela) ou en 
vías singulares e necesarias para acceder ao centro histórico. Nestes casos, trátase dos únicos 
lugares nos que se poden instalar estes elementos por razóns de normativa. A zona de actuación 
destas inversións é conforme e corresponde coa zona de actuación indicada nas zonas definidas 
no Anexo I do convenio asinado entre o Ministerio de Economía, Industria e Competitividade e o 
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Concello de Santiago de Compostela, para o proxecto  SMARTIAGO, que se circunscribe a 
centro e casco histórico. 
 
Todas as actuacións previstas no obxecto do contrato teñen como finalidade última protexer a 
contorna do casco histórico e o patrimonio construído, preservando esta zona de vehículos 
contaminantes e que poidan danar as súas estruturas, para iso, as actuacións non poden 
circunscribirse única e exclusivamente ao ámbito delimitado como Recinto Intramuros, no Plan 
Especial 1 de Protección do Patrimonio Histórico, controlando o acceso de vehículos mediante 
portas de entrada e saída; senón que temos que ir máis aló, superando o límite do recinto murado 
e proxectando actuacións que, sirvan para redirixir os fluxos circulatorios impedindo, ou polo 
menos dificultando, a concentración de vehículos nesta zona máis sensible, que segue a estar 
incluída no ámbito do Plan Especial 1 de Protección da Cidade Histórica, que abrangue non só 
o Ordenanza do Recinto Intramuros, senón un área moito maior que inclúe todo o ámbito 
protexido, dende o punto de vista histórico-artístico, da cidade, regulado polas Ordenanzas de 
Areas Históricas Inmediatas e Lineais Históricos Periféricos, entre outras. 
 
Porén, se queremos acadar os obxectivos do convenio non podemos circunscribirnos a estes 
ámbitos de actuación, temos que ser máis ambiciosos e planificar, proxectar e programar os 
movementos de tráfico urbano desde os accesos á cidade, informando aos cidadáns, turistas e 
peregrinos de cales son as rutas máis axeitadas a seguir, para chegar ao seu destino, sen afectar 
á mobilidade das zonas protexidas, preservando o casco histórico e a súa contorna de tráficos 
parásitos, indesexados e impodutivos  informando da dispoñibilidade de aparcamentos públicos 
ou privados aos que poden acceder, facendo a circulación máis rendible desde o punto de vista 
da planificación da ruta, o aforro de tempo e combustible, na busca de aparcamento e a redución 
das emisións de carbono innecesarias. 
 

3. ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS DA PRESTACIÓN 

Son as que se recollen no prego técnico que se xunta a este informe. 
Neste punto é de salientar que o proxecto de prego foi ditaminado pola Comisión Asesora da 
Cidade Histórica, na súa xuntanza de 18 de febreiro de 2020, informando por unanimidade o 
prego, cunha serie de consideracións que xa se tiveron en conta na súa redacción, posto que xa 
tiñamos como antecedente da opinión da Comisión o Ditame emitido con data 7 de outubro de 
2019, en relación coa contratación licitada con anterioridade con solucións semellantes a este. 
 
Por elo o prego recolle unha serie de solución técnicas no lote 1, con características e condicións 
axeitadas para reducir o impacto da instalación sobre a imaxe da cidade histórica, incorporando 
as tecnoloxías máis punteiras ademais dos criterios de integración e harmonización dos valores 
culturais, que permite que estes elementos, aínda que non poden pasar totalmente 
desapercibidos, a lo menos, non perturben, descontextualicen o espazo urbano histórico no que 
se sitúen. 
 
Para elo, se ten estudiado, tanto por parte dos técnicos municipais como pola entidade redactora 
do prego de xeito coordinado, as distintas características dos modelos existentes no mercado 
para determinar, cales consideramos máis axeitados para o cumprimento deste obxectivo, na 
procura de reducir o tamaño dos elementos, dentro do que a tecnoloxía actual permite e 
valorando o deseño dos seus acabados, que non será pulido brillante, chamativo, nin reflectante 
en ningún dos equipos ou elementos a instalar. 
 
O número de elementos verticais a instalar será o menor posible, dentro das necesidades a cubrir 
e procurando integrar todos eles nun mesmo soporte, para reducir o número de postes ou 
columnas na vía pública. 
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Por outra banda, tamén se ten tido en consideración, á hora de proxectar a obra civil a realizar o 
aproveitamento ó máximo das instalacións existentes de redes de alumeado público, 
semafóricas e de fibra óptica, minimizando ó máximo ó número de tendidos aéreos que se teñen 
que levar a cabo para actuacións puntuais. 
 
En derradeiro lugar, se inclúe tamén como obxecto da licitación o deseño e subministro de APP 
para aplicacións móbiles que proporcione información ó usuario dos parkings públicos e 
privados, en tempo real. 
 
Con estas especificacións e o feito de que o prego é tan definido e concreto, a respecto das 
características e condicións técnicas dos elementos a instalar, que consideramos que se atenden 
tódalas consideracións que se poñen de manifesto no ditame da Comisión Asesora, sen que 
sexa preciso incluír un criterio de adxudicación que valore estas circunstancias; pois se as ofertas 
se axustan ó prego, cumpren os criterios propostos pola Comisión Asesora en orde a reducir o 
impacto da instalación sobre a imaxe da cidade histórica, mediante o uso da tecnoloxía máis 
punteira, integrando e harmonizando cos valores culturais que permite que estes elementos non 
descontextualicen o espazo urbano histórico no que se van a situar. 
 
Ademais o prego tamén foi informado favorablemente por arqueoloxía municipal, entendendo 
que a escasa magnitude das obras de escavación proxectadas e considerando a súa incidencia 
en solos xa desmantelados ou alterados. 
 

4. TIPO DE CONTRATO,  XUSTIFICACIÓN DO PROCEDEMENTO, TRAMITACIÓN E FORMA 

DE ADXUDICACIÓN DO EXPEDIENTE  

En aplicación do artigo 18 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, o contrato considerase 
de subministro con instalación. Non se entende como un contrato mixto porqué aínda que se 
describe a execución material de obra civil, esta consiste na realización das instalacións e 
conexións coas redes existentes necesario para o funcionamento dos dispositivos 
subministrados. 

O orzamento a execución material de obra, non excede de 50.000 € (43.157,46 €, pág10 do 
PPT), por elo non se considera necesaria a elaboración dun proxecto, nin a tramitación de 
conformidade co disposto no artigo 231 e ss. Da Lei 9/2017, de 8 de novembro. 

Poren, ten que precisarse que o Prego de Prescricións Técnicas, na parte correspondente á 
descrición das conexións a executar para a posta en funcionamento das instalacións, ten as 
características e condicións dun proxecto técnico (memoria, planos descritivos, fichas técnicas 
das instalacións e orzamento de execución material, detallado por partidas), asinado por técnico 
competente; aínda que, como se especifica non sería necesario. 

A respecto do subministro dos softwares previstos no obxecto do contrato e necesarios para o 
funcionamento dos elementos a instalar, ten que precisarse que se trata de desenvolvementos 
informáticos existentes no mercado que xestionan ditos elementos, as cámaras OCR (lectoras 
de matrículas), os bolardos de acceso e os paneis informativos. Non é preciso levar a cabo un 
desenvolvemento específico dos softwares, nin unha adaptación específica dos mesmos; unha 
vez subministrados ten que procederse a súa incorporación ó sistema informático do concello, 
co que teñen que ser compatibles, cuestión que se considera esencial e neste senso, se 
establece no Prego de Prescricións Técnicas. 

En consecuencia, se entende que estamos ante un contrato de subministro coa correspondente 
instalación dos elementos que se adquiren, non un contrato mixto, nin un contrato de servizos.  
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Ademais estase a tratar dun contrato cualificado como de regulación harmonizada, en función 
do disposto no artigo 21 de dita norma legal. En canto ó expediente de contratación, estarase ó 
disposto no artigo 116 da devandita norma. 

O contrato se configura con dous lotes independentes que serán obxecto de oferta por separado. 
O prego de prescricións técnicas recolle n o apartado xustificación da Licitación, a conveniencia 
da adxudicación en dous lotes e os argumentos e motivación da decisión. 

 

5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

O órgano de contratación competente é a Xunta de Goberno Local. 

 

6. VALOR ESTIMADO 

O Prezo de licitación, segundo o orzamento que se xunta a este informe ascende a  

LOTE 1.- 

Orzamento base.-466.962,94€  

IVE (21%) .- 98.062,22€. 

TOTAL ORZAMENTO LOTE 1.- 565.025,16€. 

LOTE 2 

Orzamento base.- 371.792,25€  
IVE (21%).- 78.076,37€  
TOTAL ORZAMENTO LOTE 2.- 449.868,62€. 
 
PREZO DE LICITACIÓN.- 
 
TOTAL BASE IMPONIBLE LOTE 1 Y LOTE 2………  838.755,19€ 
TOTAL IVA LOTE 1 Y LOTE 2  ……………………………176.138,59€ 
TOTAL (IVA INCLUIDO) LOTE 1 Y LOTE 2………  1.014.893,78€ 
 

7. ORZAMENTO DO CONTRATO E APLICACIÓN ORZAMENTARIA 

Importe IVE 
incluído 

Aplicación Orzamentaria / 
Proxecto GFA Descrición 

1.014.893,78 € 
060 46200 64100 

2018 2 TIAGO 27 

INVESTIGAC E ESTUDOS 
RELACIONADOS COS SSPP. GASTOS 
EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS 

 

8. PRAZO DE EXECUCIÓN 

O prazo de execución MÁXIMO será de CATRO MESES a partir da sinatura da acta de reformulo; 

poren, tendo en conta que o prazo de execución do proxecto é un criterio de adxudicación, este 

poderá verse modificado en función do que resulta da mesma. 

 
9. RESPONSABLE DO CONTRATO 

María Moreno Berguer, xefa de servizo de Mobilidade de seguridade, no relativo á definición 

técnica do proxecto e á execución do contrato. 
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10. FORMA DE PAGO DO PREZOS 

Mediante a presentación dunha única factura, á finalización da prestación, expedida pola 

entidade e conformada polo responsable do contrato. 

 

Conta bancaria asignada ao proxecto SMARTiAGO: BANCO SABADELL con código IBAN ES20 

0081 5363 2800 0103 5005. 

 

11.- PROTECCIÓN DE DATOS 

Polo que se refire á protección de datos de carácter persoal e a garantía dos dereitos dixitais, no 
marco do establecido na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos 
Personáis e Garantía dos Dereitos Dixitáis e o  Regulamento UE 2016/679 do Parlamento 
Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 infórmase que soamente o Lote 1 deste contrato 
estaría afectado por esta cuestión, posto que o software que xestionará os paneis e sensores 
non manexa datos de carácter personais, se trata de incorporar ós dispositivos mensaxes 
informativos variables e a supervisión das prazas de aparcamento de residentes na vía pública. 
 
Polo que se refire ó Lote 1, o software que controla os accesos ó Casco Histórico nas distintas 
portas recibe a información de matrículas dos vehículos que pretenden acceder, a través da 
cámara OCR lectora de matrículas, instaladas en cada unha das portas. Non se trata de cámaras 
de videovixilancia, senón de cámaras auxiliares para a ordenación do tráfico que captan unha 
información necesaria para o funcionamento do sistema de acceso, a través de bolardos.  
 
Configurarase unha base de datos coa relación de matrículas habilitadas para poder acceder e 
dita base de datos será actualizada, incorporando, polo operador da policía local, as novas 
matrículas que teñan autorización de acceso. 
 
En consecuencia a actividade de tratamento e a finalidade do sistema e posibilitar o acceso ó 
casco histórico ós vehículos autorizados e, consecuentemente, impedir o acceso daqueles que 
non o están. 
 
É importante poñer de manifesto que a cesión e interconexión de datos no contexto da 
seguridade local ten un réxime distinto o xeral, sendo de aplicación o establecido na Disposición 
Adicional Oitava da Lei Orgánica 4/1997, que establece: 
La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y 
reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico 
se efectuará por la autoridad encargada de la regulación del tráfico a los fines 
previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, y demás normativa específica en la materia, y con sujeción a lo dispuesto en 
las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento 
Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y 1/1982, de 5 de mayo, de 
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 
Imagen, en el marco de los principios de utilización de las mismas previstos en esta 
Ley. 
 
Asemade, resulta de aplicación o disposto no Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, 
polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei Orgánica 
4/1977, de 4 de agosto, anteriormente citada. 
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A xestión deste sistema o leva a cabo a Policía Local a través dos seus axentes, sen intervención 
de empresas externas á administración. 
 
Os Corpos da Policía Local, en tanto teñen encomendada a función legal de policÏa, control e 
seguridade están lexitimados para acceder a datos de carácter persoal en función do disposto 
no artigo 53 da Lei de Bases de Réxime Local. Ademáis da competencia que na xestión e control 
da ordenación do tráfico lle atribúe o Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que 
se aproba o Texto Refundido da Lei de Tráfico, Circulación de Vehiculos a Motor e Seguridade 
Vial e as Ordenanzas de Circulación e Uso da Vía Pública e do Sistema de Regulación de 
Aparcamento ORA e Aparcamento de Residentes. 
 
En consecuencia, o responsable último do tratamento é o Concello de Santiago e o Delegado de 
Protección de datos e contacto, o Xefe do Servizo de Informática, D. Jesús Rodríguez Castro. 
 
Os datos de carácter persoal a tratar son datos de identificación dos vehículos,  non considerados 
de categoría especial.  
 
En todo caso, os datos recopidados serán almacenados en ficheiros específicos habilitados para 
elo, debidamente custodiados e sometidos ó réxime xeral da Lei Orgánica 3/2018 de 5 de 
decembro. 
 
A supresión das matrículas da base de datos se levará a cabo mediante un sistema de 
depuración da información temporal, vehículos autorizados de xeito puntual, mantendo aquelas 
de carácter máis permanente e mentres persista a autorización de acceso. 
 
En base ó Esquema Nacional de Seguridade á información obtida pola administración se 
considera de nivel básico e sistema de categoría básica, segunda clasificación establecida no 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Protección 
de Datos de Carácter Persoal. 
 
Non está prevista a transferencia destes datos, ainda que os datos poderían ser cedidos nun 
susposto xustificado de protección da seguridade pública e en caso de comisión de infraccións 
penais, coas garantías legalmentes establecidas. 
 
 

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2020 

O RESPONSABLE DO CONTRATO 

A Xefa de Servizo de Mobilidade e Seguridade 
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