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INFORME IPN 1/2017 SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE REGULA  
A AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DE MEDICAMENTOS 
ESTUPEFACIENTES PARA USO VETERINARIO EN HOSPITAIS E CLÍNICAS 
VETERINARIAS 
 
 
 
Pleno: 
D. Francisco Hernández Rodríguez, Presidente. 
D. Fernando Cachafeiro García, Vocal. 
 
 
   
En Santiago de Compostela, a  2 de febreiro do 2017 
 
 
Vista a solicitude de informe sobre o Proxecto de Decreto polo que se regula  a  autorización 
de depósitos especiais de medicamentos estupefacientes para uso veterinario en hospitais 
e clínicas veterinarias, remitida pola Consellería de Sanidade, o Pleno do Consello Galego 
da Competencia, na súa reunión do 2 de febreiro de 2017, coa composición expresada e 
sendo relator D. Francisco Hernández Rodríguez, o seu presidente, acordou emitir o 
presente Informe, ao amparo do disposto no art. 7.1 a) da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, 
reguladora do Consello Galego da Competencia (LRCGC). 
 
Débese ter e conta que trala publicación do Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que 
se crea o Instituto Galego do Consumo e da Competencia e se aproban os seus estatutos, 
e aínda que non se ten producida a súa constitución formal, valorase na elaboración do 
presente informe a previsión contida no Artigo 26, parágrafo 2º, letra f) do referido Decreto, 
no que, baixo o título “A Comisión Galega da Competencia” se asigna a este organismo 
(que substituirá ao actual Consello Galego da Competencia no novo organismo de 
Consumo e Competencia), 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 novo 
organismo, como nova función (na medida en que no se atopaba recollida na Lei 1/2011): 
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, e a pesares de que o novo organismo non está formalmente constituído, o 
Pleno 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 14 de decembro de 2016 tivo entrada no Consello Galego da Competencia a 
solicitude de informe da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade sobre o 
Proxecto de Decreto polo que se regula  a  autorización de depósitos especiais de 
medicamentos estupefacientes para uso veterinario en hospitais e clínicas veterinarias, ao 
abeiro do disposto no artigo 26.2.f) do Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que se crea 
o Instituto Galego do Consumo e da Competencia e se aproban os seus estatutos.  
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Xunto coa dita solicitude, a Consellería de Sanidade remitiu un Informe xustificativo da 
necesidade de mantemento do réxime de vinculación previsto no artigo 5 do proxecto de 
referencia, baixo o título: “Informe sobre o Proxecto de Decreto polo que se regula  a  
autorización de depósitos especiais de medicamentos estupefacientes para uso veterinario 
en hospitais e clínicas veterinarias e o seu impacto a efectos da Lei 20/2013, do 9 de 
decembro, de Garantía da Unidade de Mercado”. 
 
O Decreto sometido á consideración deste organismo consta de 22 artigos, distribuídos en 
5 capítulos, unha disposición adicional e dúas derradeiras. A distribución por capítulos 
obedece ao seguinte contido: 
  
CAPÍTULO I: Disposicións xerais,  
Artigo 1. Obxecto 
Artigo 2. Definicións 
CAPÍTULO II: Condicións dos centros susceptibles de albergar un depósito especial 
Artigo 3. Requisitos dos centros 
Artigo 4. Requisitos técnicos dos establecementos veterinarios 
Artigo 5. Vinculación dos depósitos ás oficinas de farmacia 
Artigo 6. Persoas responsables dos depósitos especiais nos centros 
CAPÍTULO III: Procedemento de autorización 
Artigo 7. Solicitude 
Artigo 8. Documentación que se deberá xuntar á solicitude 
Artigo 9. Notificacións 
Artigo 10. Consentimentos e autorizacións 
Artigo 11. Datos de carácter persoal 
Artigo 13. Resolución   
Artigo 14.  Comunicación da resolución 
Artigo 15. Inspección 
Artigo 16. Revogación da autorización e peche do depósito 
CAPÍTULO IV: Do funcionamento do depósito   
Artigo 17. Subministración de medicamentos estupefacientes 
Artigo 18.  Responsabilidades 
CAPÍTULO V: Réxime sancionador 
Artigo 19.  Infraccións 
Artigo 20. Sancións 
Artigo 21. Órgano competente para a imposición das sancións 
Artigo 22.  Depósitos sen autorización 
 
Disposición adicional. Actualización do formulario normalizado de solicitude 
Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento normativo 
Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor 
 
II. OBXECTO DO PRESENTE INFORME 
 
O obxecto do presente informe é a análise da norma proposta 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 regulatoria, adoptando, en consecuencia, un enfoque pro competencia, 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 
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Unidade de Mercado (en adiante LGUM), 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 este Consello 
Galego 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.  
 
Asemade, no caso da CNMC, téñense en conta tamén os informes elaborados por esta 
institución en exercicio das súas funcións en materia de Promoción da competencia e boas 
regulación. 
 
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 deste 
Consello Galego da Competencia pon de manifesto que a mesma elaborada ao abeiro das 
competencias estatais e autonómicas na materia e que o seu contido revela que os 
posibles problemas de competencia da mesma céntranse basicamente na reserva de 
actividade que desde a perspectiva territorial se recollen no seu artigo 5, no que se 
establece o que se denomina como “Vinculación dos depósitos ás oficinas de farmacia”.  
En particular, o citado precepto sinala o seguinte1: 
 
 “Artigo 5. Vinculación dos depósitos ás oficinas de farmacia 

1. A vinculación deberá realizarase cunha oficina de farmacia autorizada e que se 
atope situada no mesmo concello que o centro veterinario. No caso de non ser isto 
posible, podería asumir a vinculación unha farmacia situada nun concello 
colindante, sempre e cando se atope dentro da mesma provincia que o centro 
veterinario. 
2. A oficina de farmacia vinculada a un establecemento veterinario será a única 
facultada para subministrarlle os medicamentos estupefacientes con destino ao 
depósito especial. 
3. No caso de que se produza unha ruptura entre o establecemento veterinario e a 
farmacia coa que mantiña a vinculación, aquel estará obrigado, no caso de querer 
continuar co depósito, a vincular o mesmo a outra oficina de farmacia autorizada 
presentando de novo a declaración de compromisos que figura no Anexo II, asinada 
por todas as partes implicadas.” 

 
III. CONSIDERACIÓNS PRELIMINARES DE CARÁCTER XERAL 
 
Antes de entrar no exame concreto do referido precepto e os seus potenciais problemas 
desde a perspectiva da competencia e mesmo da unidade de mercado, 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 garantir e protexer a liberdade de prestar servizos 
 
No proceso de liberalización dos servizos impulsado pola Unión Europea a partir da 
aprobación da Directiva 2006/123/CE, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos 

                                                        

1 Subliñado engadido polos redactores do presente informe. 
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no mercado interior (máis coñecida como a “Directiva de servizos”) e as normas pola que 
se produciu a súa transposición ao noso Dereito interno supuxo un cambio radical na 
perspectiva desde a que debe contemplarse a intervención administrativa na prestación 
dos servizos profesionais e, en xeral, no exercicio das actividades económicas.  
 
Desde esa perspectiva, e como xa tivo ocasión de destacar este Pleno en informes 
anteriores (entre outros, principalmente, no seu Informe IPN 2/2016 sobre o Anteproxecto 
de Lei de creación por fusión dos Colexios de Titulares Mercantís e de Economistas 
existentes en Galicia, do 18 de febreiro de 2015 e no seu Informe IPN 3/2016, sobre o 
Anteproxecto de Lei de creación do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais, do 21 de 
abril de 2016), tanto a Directiva de Servizos como a Lei 17/2009, do 23 de novembro, de 
libre acceso ás actividades de servizos (a denominada “Lei Paraugas”) que a introduciu no 
noso Dereito, supuxeron, en esencia, que as restricións de acceso ou de exercicio á libre 
prestación de servizos só poden aceptarse cando se reúnan tres condicións: a) non 
discriminación; b) necesidade, é dicir, que a regulación pública debe estar xustificada por 
unha razón de imperioso interese xeral; e c) proporcionalidade, a iniciativa normativa ten 
que ser adecuada para garantir a finalidade pública que persegue coa súa promulgación e 
non debe ser posible a súa substitución por outras medidas menos restritivas. 
 
Na mesma liña, a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para 
a súa adaptación á Lei sobre libre acceso ás actividades de servizo, tamén coñecida como 
a “Lei Ómnibus”, introduciu o artigo 39 bis na, por aquel entón vixente Lei 30/92, do 26 de 
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común (LRJAP), que dotada de carácter básico, esixía xa que cando unha 
Administración Pública tivera intención de adoptar unha normativa restritiva da liberdade 
da competencia ou que impuxera  barreiras á prestación de servizos, debería “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”. Debes subliñar que o seu 
contido básico, como exporemos máis adiante, recóllese na actualidade, no Artigo 129 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas (LPACAP), baixo a rúbrica do “Principios de boa regulación”. 
 
Pola súa banda, na Lei 2/2011, do 4 de marzo, de Economía Sustentable (LES), impoñíase 
xa ao conxunto das Administracións Públicas, entre outros, o principio de mellora da 
competitividade, en virtude do cal impónselles a obriga de impulsar a competitividade das 
empresas, mediante marcos regulamentarios que favorezan a competencia e a eficiencia 
nos mercados de bens e servizos, faciliten a asignación dos recursos produtivos e a mellora 
da produtividade, en particular a través da formación, a investigación, a innovación e o uso 
de novas tecnoloxías, e incrementen a capacidade para competir nos mercados 
internacionais. 
 
2. 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. 
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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 le 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 
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 normativos2 
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 

                                                        

2Dispoñible en http://www.cncompetencia.es..  
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competencia, o mencionado artigo 7.1 a) da LRCGC impón aos órganos da Administración 
Autonómica a obrigación de someter a exame non vinculante do Consello Galego 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. 
 
3. 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, 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 Nesa lina tese pronunciado este organismo 
a través dos numerosos informes que ten elaborado no marco dos procedementos 
previstos nos artigos 26 e 28 LGUM. 

IV. A INCLUSIÓN DA ACTIVIDADE DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS 
FARMACÉUTICOS RIO ÁMBITO DA LGUM E A NECESIDADE DE PROMOVER A 
COMPETENCIA. 
 

1.- A prestación de servizos farmacéuticos no marco da normativa de competencia 
e sobre unidade de mercado 

Centrándonos xa no obxecto específico do presente informe, cómpre destacar que o 
apartado b) do Anexo da LGUM define as actividades económicas como: 

“b) Actividade económica: calquera actividade de carácter empresarial ou 

profesional que supoña a ordenación por conta propia dos medios de produción, 

dos recursos humanos, ou ambos os dous, coa finalidade de intervir na produción 

ou distribución de bens ou na prestación de servizos.” 

Deste xeito, a actividade de prestación de servizos farmacéuticos, neste caso, a 
subministración de medicamentos estupefacientes para uso veterinario en hospitais e 
clínicas veterinaria constitúe una actividade económica e como tal está incluída no ámbito 
de aplicación da LGUM que, no seu artigo 2 establece: 

“Esta Lei será de aplicación ao acceso a actividades económicas en condicións de 
mercado e o seu exercicio por parte de operadores legalmente establecidos en 
calquei lugar do territorio nacional.” 
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Neste punto, cabe matizar que na medida na que a prestación de servizos farmacéuticos 
se entenda como un servizo público sometido a tarifa regulada a súa regulación debe 
entenderse sometida a certas particularidades segundo a LGUM. 

Así, o articulo 17.1.c) da LGUM considera que se poderá establecer a esixencia dunha 
autorización (…) cando (…) “en función da existencia de servizos públicos sometidos a 
tarifas reguladas, o número de operadores económicos do mercado sexa limitado[1]”. 

De igual forma, o articulo 20.4LGUM establece unha excepción específica ao principio de 
eficacia en todo o territorio nacional a “os actos administrativos relacionados coa ocupación 
dun determinado dominio público ou cando o número de operadores económicos nun lugar 
do territorio sexa limitado  en función da existencia de servizos públicos sometidos a tarifas 
reguladas.”  

Tal e como se ten manifestado a Secretaría do Consello para a Unidade de Mercado en 
diversos informes3[3], se ben a LGUM outorga nos seus artigos 17 e 20 un tratamento 
singular aos servizos públicos sometidos a tarifas reguladas, convén sinalar que elo non 
significa que se exclúa a ditos servizos do ámbito de aplicación da norma. En consecuencia 
as actuacións administrativas, disposicións, e medios de intervención das autoridades 
competentes relativas a ditos servizos  deberán en todo caso quedar suxeitos ao necesario 
cumprimento do resto de principios da lei e particularmente ao principio de necesidade e 
proporcionalidade establecido no artigo 5. 

No presente caso, o obxecto da norma refírese a autorización de depósitos especiais de 
medicamentos estupefacientes para uso veterinario en hospitais e clínicas veterinarias; isto 
é, non se trata de medicamentos destinados a pacientes humanas, polo que non deberían 
entenderse sometidos, no que se refire ao seu prezo, ao réxime tarifario previsto para os 
medicamentos no marco do servizo nacional de saúde.   
 
Como ten recordado este órgano, o Consello Galego da Competencia, en numerosos dos 
seus informes no marco la LGUM e, de xeito concreto, no seu LGUM 9/2016, de 29 de 
febreiro de 2016, Expediente LGUM nº 28/1605-G-FARMACIAS, en datas recentes, a 
Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) ten feito público un estudio no 
que analiza de forma detallada o mercado de distribución a por miúdo de medicamentos 
en España6 no que se afirma claramente que: 
 

“Las especiales características del mercado de distribución minorista de 
medicamentos, por la naturaleza de los medicamentos, la protección de la salud 
pública y por la existencia de fallos de mercado como la información asimétrica, 
explican la intervención pública en este mercado mediante la regulación. 
La CNMC es plenamente consciente de la necesaria protección del interés público, 
en cuanto a la seguridad y acceso a los medicamentos, que es inherente a la 
regulación de la distribución minorista de medicamentos. 
Por ello, la regulación debe ir dirigida a este objetivo desde los principios de 
necesidad y proporcionalidad, evitando introducir restricciones a la competencia 

                                                        

[1] En concreto a exposición de motivos da norma establece que “(…) a autorización será un instrumento 
adecuado para garantir a concorrencia competitiva nos casos onde existe unha limitación do número de 
operadores no mercado po (…) la prestación de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, (...) como 
sucede, por exemplo, co exercicio das actividades desenvolvidas polo taxi e o arrendamento de vehículos con 
condutor, coas concesións demaniais ou coas oficinas de farmacia que se consideran incluídas nas distintas 
previsións do artigo 17.1 de esta Lei“ 
 
3Informe 28/32 Transportes: alquiler de vehículos con conductor; Informe 28/33 Transportes: Autotaxi.  



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

  

8  

injustificada que impidan o dificulten alcanzar una mayor eficiencia en el 
funcionamiento del mercado.  
Si la intervención pública se adecua a los principios de regulación económica 
eficiente se podrán alcanzar los mismos objetivos de salud pública y de eficiencia 
de forma menos costosa social y económicamente.” 

 
2.- O réxime especial de dispensación de medicamentos estupefacientes para uso 
humano y veterinario  
 
Por razóns obvias, este Pleno non procede ao exame do marco xeral da regulación relativa 
a dispensación de productos farmacéuticos, senón que se vai centrar de xeito exclusivo e 
directo no réxime especial de dispensación de medicamentos estupefacientes para uso 
humano y veterinario. 
 
Neste específico ámbito é preciso lembrar a previsión xeral de que a dispensación de 
medicamentos, pola súa propia natureza, atopase sometida a un réxime xurídico singular 
e intenso, que faise especialmente protector no caso concreto da prescrición e 
dispensación de estupefacientes para uso humano e veterinario. 
 
O marco normativo básico, de aplicación xeral, ven configurado a nivel regulamentario polo 
Real Decreto 1718/2010, do 17 de decembro, de receita médica e ordes de dispensación, 
e máis recentemente do Real Decreto 1675/2012, do 14 de decembro, polo que se regulan 
as receitas oficiais e os requisitos especiais de prescrición e dispensación de 
estupefacientes para uso humano e veterinario. 
 
Faise preciso destacar de xeito tamén específico que coa finalidade de harmonizar os 
criterios de actuación en todas as Comunidades Autónomas, respecto ao procedemento 
para o subministro aos veterinarios de medicamentos estupefacientes, tanto veterinarios 
como de uso humano, o Grupo de Estupefacientes do Comité Técnico de Inspección da 
Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios (AEMPS), ten elaborado, o 
documento “Procedemento para o subministro de medicamentos estupefacientes aos 
veterinarios en exercicio clínico”4. Neste procedemento se establecen os seguintes criterios 
de actuación: 
 

“a. Las consultas, clínicas y hospitales veterinarios que dispongan de un depósito 
de medicamentos veterinarios, podrán tener medicamentos estupefacientes. En 
este caso, el titular del establecimiento lo comunicará al departamento responsable 
del control de medicamentos de la Comunidad Autónoma que corresponda. 

 
b. Los suministros de medicamentos estupefacientes (tanto de uso humano como 
veterinario) a las consultas, clínicas y hospitales veterinarios para su ejercicio 
clínico, se efectuarán únicamente por las oficinas de farmacia legalmente 
autorizadas, utilizando para ello vales especiales. Deberán informar al 
departamento responsable de control de medicamentos estupefacientes, de la 
oficina de farmacia que se encargará del suministro habitual de estos 
medicamentos. 
 
c. Los talonarios de vales serán distribuidos por el departamento responsable del 
control de medicamentos de la Comunidad Autónoma. El modelo de vale que se 

                                                        

4 Cfr. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Guía práctica sobre dispensación y suministro 

de medicamentos de uso animal, aprobada polo Pleno de Dito Consello, na súa sesión do 28 de setembro de 
2016. Este documento pode consultarse na dirección: 
http://static.correofarmaceutico.com/docs/2016/10/04/guia-disp-med-uanimal.pdf  
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propone es el que actualmente se está utilizando en la Comunidad Valenciana. 
 

d. La dispensación realizada por la oficina de farmacia será la de la cantidad 
suficiente para siete días de tratamiento, o en su defecto la cantidad estimada por 
el veterinario para la correcta prestación de sus servicios durante dicho periodo.” 

 
Como se destacará no epígrafe seguinte,, no que se valorará xa de xeito específico a 
norma sometida a consideración, a previsión elaborada polo citado grupo de expertos 
limítase a establecer como esixencias básicas a subministración por oficinas de farmacia 
legalmente autorizadas, e a formular un mecanismo de control a desenvolver por cada 
Comunidade Autónoma. 
 
V. VALORACIÓN ESPECÍFICA 
 
1.- A existencia dunha restrición xustificable 

 
A xuízo deste Pleno, o problema que presenta o artigo 5 do proxecto sometido a exame 
atópase non tanto na esixencia de vinculación cun único provedor e que o mesmo sexa 
unha oficina de farmacia autorizada, senón que se prevea como criterio básico para 
establecer tal vinculación que a oficina de farmacia sexa a da mesma localidade onde se 
atope o centro veterinario que quere dispor dun depósitos especiais de medicamentos 
estupefacientes para uso veterinario. 
 
As previsión recollidas no citado precepto teñen un marcado carácter restritivo ou, alo-
menos, do que se podería cualificar de “exceso de regulación”, pois vai máis aló da 
esixencia da vinculación a unha oficina de farmacia autorizada como subministrador 
exclusivo, que o que se pode inferir de modo directo das previsións técnicas xa citadas, 
elaboradas no marco da AEMPS. 
 
En primeiro lugar, entende este Pleno, que o feito de que que se esixa un provedor único 
e exclusivo, co que a clínica debe formalizar a correspondente relación contractual 
sometida ao control da Administración sanitaria é unha primeira limitación; en segundo 
lugar que o mesmo deba ser unha das que “se atope situada no mesmo concello que o 
centro veterinario” ou, “no caso de non ser isto posible, podería asumir a vinculación unha 
farmacia situada nun concello colídante, sempre e cando se atope dentro da mesma 
provincia que o centro veterinario.”, é unha segunda limitación moito máis estrica e 
limitativa. 
 
Todas estas previsión supoñen, como se ten adiantado, un marcado carácter restritivo, que 
este Pleno considera debe apuntar que inciden tanto no funcionamento competitivo dos 
mercados, como na eficiencia económica que deriva dun mercado no que se atope 
garantida a unidade de mercado.  
 
A súa existencia non implica a súa automática prohibición, pois poden ser necesarias e 
atoparse, en consecuencia debidamente xustificadas, sendo preciso valorar, así mesmo a 
súa proporcionalidade así como a posible existencia dalgunha outra alternativa menos 
restritiva para salvagardar o interese lexítimo que xustifica o seu establecemento.  
 
Esto é, tanto desde a perspectiva da competencia, como da unidade de mercado, este 
Pleno considera razoable admitir que o mantemento ou o establecemento de novos 
obstáculos á libre prestación de servizos é posible, pero debe someterse a un análise 
previo que determine e avalía a súa existencia, e caso de apreciarse, como entende este 
Pleno que se produce  que existe efectivamente unha “razón imperiosa de interese xeral” 
que a xustifica, dentro das comprendidas no artigo 3 (“Definicións”), parágrafo 11, da Lei 
17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu 
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exercicio5, valorándose, así mesmo, tanto a proporcionalidade da medida proposta fronte 
a outras posibles alternativas menos restritivas, coa finalidade de que a posible restrición 
incida o menos negativamente posible no proceso competitivo e, por elo, no mellor e mais  
correcto funcionamento do mercado, máxime cando, como no presente caso, trátase dun 
mercado sometido xa a unha intensa regulación, cuxa necesidade xeral non é posta en 
tela de xuízo. Cuestión diferente é, obviamente, o grado e intensidade da referida 
intervención regulatoria. 
 
Para este Pleno non cabe dúbida de que a norma proposta introduce unha clara restrición 
á competencia que incide tamén no exercicio da libre prestación de servizos, algo protexido 
pola LGUM, na medida en que establece unha vinculación territorial moi pechada entre as 
oficinas de farmacia, como subministrador exclusivo, e as clínicas veterinarias que teñan a 
intención de constituír depósitos especiais de medicamentos estupefacientes para uso 
veterinario, cunha dimensión local ou inmediata á local (municipios limítrofes) 
 
2.- Valoración da restrición desde a perspectiva da promoción da competencia e a 
garantía de unidade de mercado: os principios de necesidade, proporcionalidade, 
boa xestión e regulación eficiente   
 
Aínda que a cuestión non se ten examinado de xeito específico con anterioridade, existen 
precedentes nos que tanto as autoridades de competencia, aplicando a Lei 15/2007, do 4 
de xullo, de defensa da competencia, como no marco da LGUM, se teñen pronunciado 
respecto de supostos que gardan indubidable semellanza, sendo algunhas das súas 
actuacións mesmo confirmadas  xudicialmente polos tribunais de Xustiza, no marco da súa 
función revisora da potestade sancionadora conferida ás autoridades de competencias. 
Así, é preciso destacar a Sentencia número 800/2015, do 9 de marzo de 2015, do Tribunal 
Supremo, relativa á Resolución da Comisión Nacional da Competencia, do 14 de abril de 
2009, no Expte. 639/08, Colegio Farmacéuticos Castilla-La Mancha. 
 
Neste expediente, relativo á prestación farmacéutica en centos socio-sanitarios, o Alto 
Tribunal ten sinalado, concretamente no seu Fundamento Xurídico 2º, ten sinalado:  
 

“En efecto, consideramos enteramente acertadas las consideraciones que hace la 
Comisión Nacional de la Competencia que parten de una constatación: que "...la 
regulación del sector farmacéutico deja muy poco espacio a la competencia real y 
potencial entre farmacias, por existir numerosas y relevantes barreras de entrada 
al mercado y porque las oficinas de farmacia ya instaladas apenas pueden competir 
en precios, que es el principal factor de competencia en la prestación de cualquier 
producto o servicio en el mercado". 

 
Partiendo de esa premisa -dice la resolución de la Comisión Nacional de la 
Competencia- "(...) no se puede considerar como irrelevante una conducta, como 
el referenciado turno rotatorio entre farmacias, que cercena el escaso margen de 
libertad de competencia que legalmente puede existir entre estos operadores 
económicos, impidiéndoles competir por hacerse, en base a su mejor servicio, con 
el suministro directo de la prestación farmacéutica a los centros socio sanitarios de 

                                                        

5 O citado precepto define “Razón imperiosa de interesa xeral”, nos seguintes termos: “razón definida e 
interpretada a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas, limitadas as seguintes: o 
orde público, a seguridade pública, a protección civil, a saíde pública, a preservación do equilibrio financeiro do 
réxime da seguridade social, a protección dos dereitos, a seguridade e a saúde dos consumidores, dos 
destinatarios de servizos e dos trabadores, as exixencias da boa fe nas transaccións comerciais, a loita contra 
a fraude, a protección do medio ambiente e da contorna urbana, a sanidade animal, a propiedade intelectual e 
industrial, a conservación do patrimonio histórico e artístico nacional e os obxectivos da política social e 
cultural.” 
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Castilla-La Mancha. El efecto sobre la competencia de esta normativa es nítido: (1) 
el mercado se segmenta territorialmente en "micromercados" delimitados en 
función del núcleo de población donde esté ubicado el centro socio sanitario; (2) las 
farmacias quedan excluidas de la posibilidad de suministrar la prestación 
farmacéutica pública a los centros socio sanitarios que no estén ubicados en la 
población en la que radiquen, y (3) las farmacias (si son varias) ubicadas   en el 
centro de población al que se adscribe el centro socio sanitario quedan impedidas 
de competir entre ellas al serles impuesto por el Colegio un reparto temporal de la 
prestación farmacéutica pública".  

  
O anterior pronunciamento do Tribunal Supremo pon en evidencia o limitado marxe de 
competencia efectiva existente no sector que é un feito do que se debe partir, polo menos 
mentres non se adopte unha regulación máis liberalizadora do sector, cuestión sobre a que 
este Pleno non entra a pronunciarse no presente informe. 
 
A propia CNMC, pola súa banda, ten afirmado nun recente informe no que analiza de forma 
detallada o mercado de distribución ao por miúdo de medicamentos en España6 respecto 
dun suposto de vinculación na prestación farmacéutica a centos socio-sanitarios, mo 
seguinte: 
 

“La CNMC se ha pronunciado en contra de los sistemas de vinculación de centros 
sociosanitarios a oficinas de farmacia de la misma zona farmacéutica por considerar 
que, además de restringir la competencia entre oficinas de farmacia por la 
prestación de servicios farmacéuticos a dichos centros sociosanitarios, establecen 
reservas de actividad en razón del territorio o la zona geográfica del operador 
asignado que son contrarias a los principios de necesidad y proporcionalidad de la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.“ 

 
Neste estudio se analizaba o caso de Castela-A Mancha, que aprobou a Lei 2/2015, do 19 
de febreiro, pola que se modificaba a Lei 5/2005, do 27 de xuño, de Ordenación do Servizo 
Farmacéutico de Castela-A Mancha, na que se contemplábaa a exixencia de que os 
depósitos de medicamentos de centros socio-sanitarios privados foran subministrados 
polas oficinas de farmacia da zona farmacéutica correspondente. Respecto dese caso, a 
CNMC afirmou no seu estudio que: 
 

“La CNMC, en su comunicación al Defensor del Pueblo de mayo de 2015, ya 
consideró que esta ley “introduce restricciones a la competencia en un sector (el 
farmacéutico), que conforme a la doctrina de la CNMC, se encuentra tan regulado 
que deja muy poco espacio a la competencia real y potencial entre farmacias”.” 

 
Á vista do anterior, a CNMC recomenda de xeito específico, concretamente na súa oitava 
recomendación, relativa ao “Mantemento e promoción dla competencia no subministro de 
medicamentos a centros socio-sanitarios”7), tras expor os cambios introducidos na dita 
Comunidade Autónoma, que “[…[ a las Comunidades Autónomas que eliminen las 
restricciones a la competencia en el suministro de medicamentos sociosanitarios que no 
respondan estrictamente a criterios sanitarios.” 
 
Os antecedentes anteriores, entende este Pleno, deben considerarse relevantes á hora de 
examinar o establecemento de restricións na prestación farmacéutica a outros centros, 

                                                        

6 CNMC, Estudio sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en España, (E/CNMC/003/15), 
de 15 de outubro de 2015, P. 131. Este informe pode consultarse en: 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2015/20151021_%20E_
CNMC_003_15_Farmacia_FINAL.pdf  



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

  

12  

como a que recolle a normativa sometida a informe, e polo tanto tomarse en consideración 
en calquera avaliación que se efectúe da mesma. 
 
Na presente ocasión, é preciso destacar o feito, moi positivo, de que o texto do proxecto 
ven acompañado dun informe específico, baixo o título “Informe sobre o Proxecto de 
Decreto polo que se regula a autorización de depósitos especiais de medicamentos 
estupefacientes para uso veterinario en hospitais e clínicas veterinarias e o seu impacto a 
efectos da Lei 20/2013, do 9 de decembro, de Garantía da Unidade de Mercado”. 
 
A existencia do citado informe revela claramente a vontade do órgano propoñente non só 
de axustarse a lexislación vixente na materia específica, senón á non menos relevante 
existente no ámbito máis xeral determinado pola LGUM, tanto no que atinxe á posible 
imposición de potenciais  restricións ao citado dereito á libre prestación de servizos como 
ás mellores prácticas normativas, o que supón unha análise sobre os potenciais efectos 
que as medidas propostas poderían ter no eficiente funcionamento do mercado, combinado 
tal premisa coa necesidade de salvagardar outros intereses lexítimos que se enmarcan na 
xenérica denominación común de “interese xeral”, que a ás Administracións Pública 
cómpre exercer de xeito prioritario e consubstancial á súa existencia como Administracións 
Públicas. 
 
O órgano propoñente xustifica a necesidade dea introdución de mecanismos de control e, 
polo tanto, a esixencia dunha autorización administrativa previa, dada a natureza dos 
produtos que van constituír o depósitos, que son estupefacientes, sobre os que o control 
resulta claramente necesario. Tal extremo parece claramente razoable. Máis dubidoso 
pode ser o xeito de articular o control e, moi especificamente, á  vinculación territorial, 
especialmente a básica, que se circunscribe, en principio, á oficina de farmacia da mesma 
localidade onde se atope a clínica que teña intención de constituír o referido depósito, xa 
que pode ser unha oferta limitada na práctica a unha soa oficina ou un número moi reducido 
delas.  
 
Dende a perspectiva da competencia se pode aceptar a existencia dunha autorización 
previa e a vinculación a unha oficina de farmacia autorizada como elemento de control 
necesario: Sen embargo, o feito de que o número de oficinas que poidan optar a ser 
provedores sexa maior, pode xerar una sinerxía competitiva que incida positivamente nos 
parámetros de prezo e calidade da prestación requirida, ofrecendo ás clínicas maior poder 
de negociación, sen menoscabo dos necesarios controis e garantías que produtos desta 
específica natureza requiren, tanto para as clínicas (que terían un maior número de 
potenciais oficinas coas que contratar(, e entre as propias oficinas de farmacia (as máis 
especializadas pola proximidade a núcleos rurais importantes poderían ofertar mellores 
prezos aproveitando á economía de escala).  
 
Debe terse en conta, que os produtos afectados, se ben presentan unhas singulares 
características pola súa propia natureza, non están suxeitos aos límites que implicaría o 
feito de tratarse de produtos que se integren no sistema nacional de saúde, na medida en 
que os destinatarios, os animais, carecen da citada cobertura. Tal circunstancia impediría 
invocar como xustificación a necesidade de preservación o equilibrio financeiro do réxime 
da seguridade social.  
 
Iso implica que o xogo da oferta e a demanda non se ben condicionado pola circunstancia 
de que os produtos sexan cofinanciados con cargo a fondos públicos, circunstancia que si 
acontecía noutros casos sometidos á consideración das autoridades de competencia ou 
aos procedementos previstos no novo marco deseñado pola LGUM, como nos casos da 
prestación farmacéutica a centros socio-sanitarios.  
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No citado informe, elaborado pola Consellería de Sanidade e que acompañaba ao texto 
remitido a informe a este Pleno, faise especial fincapé nos mecanismos de control e na 
necesidade da intervención administrativa, aludindo de xeito específico a razóns de “saúde 
pública” e de “garantía e protección da saúde animal”, aludindo a problemas e potenciais 
disfuncionalidades derivadas da xestión dos instrumentos de control por parte das 
delegacións provinciais e mesmo dos custes nos que podería facerse incorrer aos 
destinatarios da norma, as clínicas veterinarias, se se optaba por outro sistema de 
vinculación. Así mesmo, se citan diversos exemplos de normas que manteñen estas 
vinculacións, vinculadas a prestacións farmacéuticas en centros hospitaliños. 
Concretamente, o Artigo 35 da Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica [de 
Galicia] e o Artigo 6. (“Medidas relativas á atención farmacéutica nos hospitais, nos centros 
de asistencia social e nos centros psiquiátricos.”), parágrafo 3º, do Real Decreto-lei 
16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema 
Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súaas prestacións.  
 
No ditos preceptos se sinala: 
 
Artigo 35 da Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica (redactado polo 
número tres do artigo 29 da Lei [GALICIA] 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais 
e administrativas (DOG do 30 decembro). Vixencia: 1 xaneiro 2012): 
 
 “Artigo 35. Depósitos de medicamentos e produtos sanitarios. 

1. Os centros hospitalarios, os centros de asistencia social que presten asistencia 
sanitaria específica e os centros psiquiátricos que non conten cun servizo de 
farmacia e que non estean obrigados a telo dispoñerán dun depósito, que estará 
vinculado a un servizo de farmacia da área sanitaria e baixo a responsabilidade do 
xefe do servizo, no caso dos hospitais do sector público, e a unha oficina de 
farmacia establecida na mesma zona farmacéutica ou a un servizo de farmacia, no 
suposto de que se trate dun hospital do sector privado. 

 
Os centros cos que se formalicen convenios ou acordos conforme o artigo 31.3 
poderán establecer depósitos de medicamentos vinculados ao servizo de farmacia 
do hospital da rede pública da área de influencia. 

 
2. O depósito, dependendo da súa vinculación, será atendido por un farmacéutico 
do servizo de farmacia, se é o caso, por un farmacéutico dos centros asistenciais 
do Servizo Galego de Saúde para os centros de asistencia social que formalicen 
acordos ou convenios consonte o descrito na alínea 1 deste artigo ou por un 
farmacéutico vinculado á oficina de farmacia. O farmacéutico, coa colaboración do 
persoal técnico ou auxiliar de farmacia necesario, realizará as funcións seguintes: 

 
a) Garantir a correcta conservación, custodia e dispensación de medicamentos e 
produtos sanitarios para a súa aplicación dentro do centro. 

 
b) Asegurar un sistema eficaz e seguro de dispensación de medicamentos e 
produtos sanitarios no centro, coa implantación de medidas que contribúan a 
garantir a súa correcta administración. 

 
c) Establecer as normas de acceso ao depósito para o persoal previamente 
autorizado. 

 
d) Informar o persoal sanitario do centro e os propios pacientes en materia de 
medicamentos, así como realizar estudos de utilización de medicamentos. 
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e) Colaborar coa Comisión de Farmacia e Terapéutica e cos comités éticos de 
investigación clínica, así como con outras comisións do centro hospitalario de 
referencia nas que os seus coñecementos poidan ser útiles. 

 
f) Garantir as existencias necesarias para que a dispensación de medicamentos 
quede cuberta as vinte e catro horas do día.” 

 
Pola súa banda, o citado Artigo 6.3do Real Decreto-lei 16/2012, do 20 de abril,  dispón: 

 
“3. Así mesmo, os centros hospitalarios, os centros de asistencia social que presten 
asistencia sanitaria específica e os centros psiquiátricos que non conten cun servizo 
de farmacia hospitalaria propio e que non estean obrigados a telo disporán dun 
depósito, que estará vinculado a un servizo de farmacia da área sanitaria e baixo a 
responsabilidade do xefe do servizo, no caso dos hospitais do sector público, w a 
unha oficina de farmacia establecida na mesma zona farmacéutica ou a un servizo 
de farmacia hospitalaria, no suposto de que se trate dun hospital do sector privado.” 

 
 
 
Este Pleno considera que, sen prexuízo da razoabilidade dos argumentos esgrimidos,  os 
problemas de xestión administrativa poderían solucionarse de forma eficiente coas 
modernas técnicas de xestión administrativa, sen merma da eficacia da labor de control, e 
os potenciais custes para os interesados serían unha variable que, desde a perspectiva 
tanto da competencia, como da unidade de mercado e da regulación eficiente, deberían 
poder valorar por si mesmos os interesados, analizando a súa concreta situación desde 
unha perspectiva económica (custe/beneficio) ou mesmo de custe de oportunidade. 
 
Entende este Pleno que deberíase ser o propio centro o que valorase a proximidade, 
mesmo en termos de custes, sen que a normal elixa por el, e mesmo que a propia 
competencia entre as oficinas de farmacia, nun marco máis amplo que o local, podería 
xerar aforro de custes ao fomentar a san competencia entre todas as oficinas de farmacia 
galegas, algo perfectamente compatible co rigor no control e a eficiente xestión, máxime 
cando non se está a falar de recursos públicos porque os medicamentos para animais non 
se atopan no marco do financiamento público do sistema sanitario español.  
 
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, 
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 vinculación territorial prevista no artigo 5 do Proxecto 
de Decreto polo que se regula  a  autorización de depósitos especiais de medicamentos 
estupefacientes para uso veterinario en hospitais e clínicas veterinarias, na redacción 
proposta, ten carácter restritivo da competencia. 
 
Terceira. Non obstante o anterior, o proxecto citado, remitido a este organismo, incorpora 
un informe específico destinado a xustificar as razóns de interese xeral que ampararían a 
citada restrición e unha análise da incidencia da norma desde a perspectiva da unidade de 
mercado, feito que este Pleno valora moi positivamente, destacando  que se trata da 
primeira vez que unha norma sometida a súa consideración, vai acompañada dun informe 
específico destinado a xustificar a elección do órgano promotor da norma desde a 
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perspectiva da unidade de mercado. 
 
Cuarta. Desde a perspectiva da promoción da competencia e a boa regulación este Pleno 
ten a obriga de destacar a posibilidade de que se valoren outras posibles alternativas a 
recollida na norma proposta (vinculación local/ou localidade limítrofe/área farmacéutica), 
sopesando, desde o punto de vista da eficiencia da  administración, outras posibles opcións 
menos restritivas e mais procompetitivas que, salvagardando a fundamental labor de 
inspección e control encomendada ás Administración Públicas, poderían ter unha 
incidencia positiva no funcionamento do mercado no ámbito da Comunidade Autónoma de 
Galicia, mesmo aproveitando as oportunidades que ofrecen os novos instrumentos de 
xestión electrónica. 
 
 
 
 
 
 

6 CNMC, Estudio sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en España, (E/CNMC/003/15), 
de 15 de octubre de 2015, P. 131. Este informe puede consultarse en: 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2015/20151021_%20E_
CNMC_003_15_Farmacia_FINAL.pdf  

7 Cfr. CNMC, Estudio sobre el mercado de distribución …, op. cit., P. 139. 

 
 
 
 

                                                        


