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01. 
Presentación

O Pleno do Consello Galego da Competencia, preocupado polo diferencial de prezos 
dos carburantes de automoción na Comunidade Autónoma de Galicia, significativamente 
superior á media española, decidiu acometer o seu estudo dende a perspectiva da 
competencia, elaborando, de acordo coa previsión contida no artigo 8º, apartado 2 da Lei 
1/2011, de 28 de febreiro, pola que se procedeu á súa creación, un informe específico 
sobre o sector, que incorpora propostas concretas dirixidas ás administracións públicas 
galegas para a remoción dos posibles obstáculos á libre competencia que puidesen 
detectarse. 

O presente informe e as propostas que contén son o resultado do devandito análise, 
que foi aprobado polo Pleno do Consello Galego da Competencia, na súa reunión do 6 de 
maio de 2014.

1.- Resumo executivo
1. En termos xerais, o mercado de carburantes de automoción presenta    algunhas 

características, como a elevada rixidez da demanda ante variacións de prezo, que 
tenden a provocar situacións de reducida competencia efectiva.

2. O mercado español está fortemente condicionado por unha serie de características 
diferenciais respecto doutros países europeos. Estas características agudizan os 
problemas anteriores e provocan restricións da competencia no mercado. Os problemas 
do mercado español maniféstanse en tres niveles diferentes: aprovisionamento, 
loxística e distribución, tanto almacenista como comerciante polo miúdo.

3. Polo que respecta ao aprovisionamento, o  mercado español caracterízase por un 
alto grao de concentración na propiedade das refinerías. Aproximadamente Repsol 
controla o 59% da capacidade de refino, Cepsa o 34% e BP o 7%. (Así, en España existen 
nove refinerías que se reparten entre tres operadores mentres que, por exemplo, en 
Alemaña, hai 13 refinerías que se reparten entre 9 operadores e no Reino Unido 10 
refinerías para 9 operadores)

4. En relación á loxística, é dicir, ás infraestruturas necesarias para o transporte 
dos carburantes, en España existen varias redes de oleodutos e terminais de 
almacenamento que son propiedade da Compañía Loxística de Hidrocarburos (CLH). 
A escasa regulación e control da actividade de CLH como monopolista da rede de 
transporte de carburantes, unida á presenza no seu consello de administración dos 
principais operadores, especialmente dos tres que teñen capacidade de refino, levan o 
risco de xerar incentivos para a aplicación de condicións de acceso á rede de distribución 
que non favorezan o seu desenvolvemento dunha competencia efectiva no mercado. 
Ademais, pola súa elevada dimensión, os tres principais operadores do mercado 
teñen unha certa capacidade para acaparar as infraestruturas de almacenamento e 
transporte.
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5. As limitacións existentes en materia de aprovisionamento e loxística dan lugar a 
que o mercado español estea altamente concentrado ao redor dos tres operadores 
principais (Repsol, Cepsa e BP), que gozan de importantes vantaxes derivadas do seu 
tamaño, da  ntegración vertical que lles proporciona a súa capacidade de refino e dos 
seus vínculos estruturais co monopolista da rede de transporte. 

6. A elevada concentración do mercado español esténdese tamén á distribución maiorista 
e polo miúdo. Polo que respecta ao nivel de distribución comerciante polo miúdo, das 
aproximadamente 9000 estacións de servizo que operan en España, o 83% forma 
parte das redes de distribución de operadores maioristas mentres que só o 17%  son 
estacións de servizo independentes. 

7. Estas circunstancias, comúns  a todo o territorio español, explican os elevados prezos 
dos carburantes de automoción en España, a pesares de que sexamos un dos países 
con menores impostos sobre os combustibles. España é un dos países con maiores 
prezos antes dos impostos e un dos países nos que máis creceron as marxes brutas 
de distribución (datos da CNMC) o que pon de manifesto que no sector existe menos 
competencia que noutros países da Unión Europea.

8. Os problemas de competencia existentes no mercado español agudízanse en Galicia 
ao existir un nivel de concentración no mercado minorista superior á media nacional. 

9. Aínda que a competencia intramarca en España é escasa, debido ao elevado grao 
de concentración da industria e á tendencia ao aliñamento dos prezos dos grandes 
operadores, constátase que as estacións de servizo independentes son as que máis 
compiten en prezos. Concretamente, son os hipermercados e as marcas brancas os 
puntos de venda que fixan os prezos máis baixos. De acordo cos datos proporcionados 
pola CNMC sobre os prezos medios dos carburantes en xaneiro de 2014, constátase 
que foron os operadores maioristas con capacidade de refino (Repsol, Cepsa e BP) os 
que operaron con prezos máis altos, seguidos en orde descendente polos restantes 
maioristas , polas EESS independentes e polos hipermercados, que foron os que 
funcionaron con prezos máis baixos.

10. A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia constatou que naquelas provincias 
nas que a cota de mercado das estacións de servizos independentes é máis elevada, 
e especialmente cando hai máis puntos de distribución en hipermercados, os prezos 
medios antes de impostos son máis baixos, xa que, ademais de que hai máis puntos 
de distribución “baratos”, os grandes grupos responden a unha maior competencia 
existente baixando os seus prezos.

11. Se se analiza o nivel de concentración do  mercado comerciante polo miúdo de 
carburantes en España por número de estacións de servizos por provincia, distinguindo 
entre as EESS que pertencen a operadores maioristas, as EESS independentes, tamén 
denominadas “marcas brancas” ou “de bandeira branca” e os hipermercados, as catro 
provincias galegas presentan un índice de concentración de EESS pertencentes a 
grandes grupos de distribución superior á media nacional, á vez que son inferiores á 
media as EESS de hipermercados e marcas brancas. 

12. Se comparamos a situación de Galicia coa de Cataluña, unha das CCAA nas que o prezo 
do carburante é máis baixo, tanto antes como despois dos impostos, a pesar de que 
tamén aplícase o denominado “céntimo sanitario”, pódense constatar as seguintes 
circunstancias (os datos son de 2011 polo que poden cambiar algo pero resultan 
suficientemente orientativos):



- Nas catro provincias catalás, case o 100% dos grandes centros comerciais contan con 
estacións de servizo “low cost” (Xirona 19 de 19, Tarragona 17 de 17, Lleida 23 de 23 e 
Barcelona 43 de 45).

- Pola contra, en Galicia, só 3 dos 18 grandes establecementos comerciais existentes 
na provincia de Pontevedra contan cunha estación de servizo e na Coruña  a relación 
é de 4 de 16. 

13. O descenso do prezo antes de impostos dos carburantes de automoción en Galicia 
pasa necesariamente por incrementar os niveis de competencia no mercado. Para 
iso é imprescindible reducir o nivel de concentración na distribución comerciante 
polo miúdo incrementando o número de EESS independentes, especialmente en 
hipermercados e asociadas a centros comerciais.

02. 
Introdución

O mercado de carburantes para automoción en España pasou dun réxime de monopolio 
legal a un sistema de liberalización e libre competencia. Con todo, a pesar de que desde 
o ano 1992 púxose fin ao monopolio do petróleo, que procedía de 1927 e o sector foi 
liberalizado, os niveis de competencia continúan sendo baixos. É aquí onde a política da 
competencia debe xogar o seu papel.

O elevado prezo dos carburantes foi unha preocupación constante tanto das 
administracións públicas como das empresas e dos consumidores e usuarios nos últimos 
anos. Boa proba desta preocupación constitúena os numerosos informes que elaboraron 
sobre o tema a Comisión Nacional da Competencia (CNC) e a Comisión Nacional da 
Enerxía (CNE), agora ambas as integradas na nova Comisión Nacional dos Mercados e a 
Competencia (CNMC). De entre todos eses informes podemos destacar os seguintes:

- Informe da Comisión Nacional da Competencia sobre a competencia no sector dos 
carburantes de automoción (2009)

- Informe da Comisión Nacional da Competencia sobre a consulta efectuada pola 
Secretaría de Estado de Economía sobre o mercado de carburantes de automoción en 
España (2012)

- Informe da Comisión Nacional da Competencia sobre o seguimento do mercado de 
distribución de carburantes de automoción en España (2012)

- Informe da Comisión Nacional da Enerxía sobre o mercado español da distribución de 
gasolina e gasóleo a través da canle de estacións de servizo (2012)

- Informe da Comisión Nacional da Enerxía sobre o efecto do día da semana na 
determinación dos prezos dos carburantes (2013)
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- Informe de la CNMC sobre o mercado de distribución de carburantes a través de 
estacións de servizo no municipio de Leganés e recomendacións ao municipio para 
aumentar a competencia e o beneficio dos consumidores1.

- Os Informes mensuais de supervisión da distribución de carburantes en estacións de 
servizo, que elabora a CNMC.

O Consello Galego dá Competencia comparte plenamente a análise e as conclusións 
destes informes que, doutra banda, constitúen a base do presente documento. Os 
informes elaborados polos reguladores nacionais explican de forma clara e detallada as 
razóns polas que os carburantes de automoción en España teñen uns prezos antes dos 
impostos que están entre os máis elevados de Europa. Os problemas de concentración da 
industria e a subseguinte falla de competencia en todos os niveis da cadea, comezando 
pola actividade de refino ata chegar á distribución comerciante polo miúdo provocan 
que teñamos prezos máis elevados que outros países da nosa contorna. Con todo, 
estes documentos non xustifican as razóns polas que os prezos carburantes en Galicia 
atópanse sistematicamente entre os máis elevados de España. 

Ao elaborar este informe, o Consello Galego dá Competencia tratou de atopar as razóns 
que están detrás duns prezos que prexudican de forma notable á economía da nosa 
comunidade. Partindo do marco xeral de falta de competencia que caracteriza ao mercado 
nacional, hai que poñer de manifesto cales son as peculiaridades do mercado galego que 
poidan explicar esta circunstancia, pois só tras identificar o problema poderáselle poñer 
remedio.

O informe contén un último apartado con medidas que se poden adoptar para 
incrementar a competencia no mercado de distribución comerciante polo miúdo en 
Galicia e propiciar así uns prezos máis baixos. 

O estudo do Consello Galego da Competencia limítase aos aspectos estruturais do 
mercado galego de carburantes, sen entrar na análise e valoración da existencia de 
posibles condutas anticompetitivas entre os operadores. Estas condutas foron obxecto 
de diversos expedientes das autoridades de competencia e na actualidade están a ser 
analizadas pola CNMC no marco de dous expedientes2: o expediente S/0474/13 “prezos 
combustibles de automoción” e o expediente S/0484/13 “Redes abandeiradas”.

1.  INF/DP/005/14. Ademaís do municipio de Leganés, elaborado xa pola nova CNMC, analizáronse pola extinta CNE outros 
24 entornos: Vigo (Ref. Web: 56/2007) , Jerez de la Frontera (69/2007), Victoria (81/2008), autopista de peaje AP-7 La 
Junquera- Barcelona (15/2008), Valladolid (86/2008), autovía A2 Guadalajara-Zaragoza (102/2008), La Coruña (112/2008), 
Don Benito (140/2008), Benavente (12/2009), Tarragona (135/2009), Santander (29/2010), autovía A-1 Madrid-
Aranda (49/2010), autopista de peaje AP-7 La Junquera-Guadiaro, Almería (primer análisis 95/2010 y segundo análisis 
40/2011), Castellón (113/2010), Palma de Mallorca (110/2010), Menorca (111/2010), Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla (1/2001), Albacete (12/2011), Oviedo (38/2011), Sevilla (67/2011), Huesca (1/2013) e Pamplona (6/2013).

2.  En novembro de 2011, o Consello Galego dá Competencia abriu un expediente sobre os hidrocarburos líquidos en Galicia a 
petición da Consellería de Economía e Industria. O 9 de xaneiro de 2012 o expediente, tras o oportuno trámite de asignación, foi 
remitido á Comisión Nacional da Competencia que o reclamaba por entender que se trataba dun tema de dimensión estatal.



A evolución do réxime xurídico do mercado de hidrocarburos en España foi considerada 
como revolucionaria, pois supuxo a transformación, nun prazo de tempo relativamente 
breve, dun sistema pechado e monopolístico nun modelo aberto con numerosos 
operadores en todos os seus tramos.

Aínda que este proceso tivo a súa orixe na incorporación de España á Unión Europea, 
a realidade é que responde tamén os retos dun mercado cada vez máis globalizado e ao 
progreso tecnolóxico que foi superando barreiras técnicas.

En consecuencia, dun monopolio legal, como o que ostentaba no seu día CAMPSA, a 
Compañía Arrendataria do Monopolio de Petróleos Sociedade Anónima, adxudicataria 
desde a súa creación en 1927, do monopolio do petróleos establecido en España a través 
do Real decreto lei de 28 de xuño de 1927, máis coñecido como a Lei do monopolio de 
petróleos de 1927, pasouse a un réxime de libre competencia.

A existencia dun réxime de monopolio resultaba non só incompatible co sistema de 
liberdade de empresa vixente na Unión Europea, senón que distaba de ser a fórmula máis 
eficiente para a produción e subministración dun recurso básico para o funcionamento 
dunha economía moderna e, en último termo, o benestar dos consumidores e usuarios. 

A evolución da nosa lexislación supuxo, en consecuencia, non só un transcendental 
cambio nas regras de xogo do mercado, senón a transformación dun sistema baseado 
nun operador único, a un modelo que, aínda que coas limitacións propias dun mercado 
como o enerxético, intensivo en capital, dá cabida á existencia de múltiples operadores 
en cada un dos tramos do proceso que arrinca coa extracción do recurso natural e 
termina no usuario final que demanda os produtos refinados para o seu uso industrial, 
profesional ou cotián.

Non debemos esquecer, a este respecto, que nunha data tan próxima á creación 
do monopolio, como o 26 de setembro de 1929, constituíase a Compañía Española 
de Petróleos, S.A., CEPSA, baixo a forma xurídica de Sociedade Anónima, xurdindo así 
a primeira gran empresa privada, de capital e xestión netamente españois, dedicada 
á prospección, explotación, destilación e transporte de petróleo e os seus derivados, 
que en abril de 1930 comezaba os traballos para a construción das instalacións da súa 
primeira refinería, emprazada nas illas Canarias, debido a que CAMPSA, amparada pola 
lei, opuñáse ao establecemento na Península e Baleares de instalacións industriais para 
o refino de petróleos.

O marco xurídico houbo pois de evolucionar de forma radical para dar orixe a un 
sistema máis eficiente, ao mesmo tempo que de forma progresiva púñase punto e final 
ao sistema de monopolio legal, como tamén fixeran neste e noutros sectores os países da 
nosa contorna que igualmente tamén optaran inicialmente pola fórmula do monopolio.

03. 
O proceso de 
liberalizacióndo sector 
dos hidrocarburos 
en España 
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O proceso de 
liberalización 
do sector dos 
hidrocarburos 
en España 

A liberalización do sector dos hidrocarburos en España experimentou unha profunda 
transformación en paralelo coa experimentada por outras situacións de monopolio que 
deron lugar, con todo, á aparición de grandes empresas multinacionais, xa sen a presenza 
de capital público significativo, salvo nalgúns países como o caso de Francia. 

A complexidade do sector e o seu alto grao de tecnoloxía marcaron este proceso 
de cambio normativo cuxa dimensión europea e transcendencia económica levou ás 
institucións europeas a promover normas destinadas non só á súa liberalización senón á 
creación dun mercado de dimensión comunitaria nun proceso non exento de resistencias 
ante a pluralidade de intereses contrapostos aos que non eran alleos os propios Estados 
membros. Referímonos basicamente aos denominados “campións nacionais”, na súa 
gran maioría, grandes empresas xurdidas dos antigos monopolios legais.

Neste iter foi decisiva para a reordenación do sector de cara ao ingreso de España na 
CEE, a Lei 45/84 de Reordenación do sector petroleiro de 17 de decembro, que comezou 
a transición desde unha industria petroleira controlada en todos os aspectos polo estado 
ao redeseño dun sector que debía cumprir cos estándares de liberalización da CEE, entre 
os que se incluía a non discriminación de empresas comunitarias no só español e a libre 
circulación de mercadorías.

O obxectivo desta lei era lograr a integración vertical das empresas que forman 
parte da industria española do petróleo e o incremento dos seus niveis de eficacia e 
competitividade.

Como resumía o extinta CNE nun dos seus informes, tres eran os aspectos principais 
desta lei:

- Contémplase a posibilidade que o Estado transfira a CAMPSA a totalidade dos bens e 
dereitos, afectados polo monopolio de petróleos, de que é titular o Estado, entre os 
que se inclúen a rede nacional de transporte e loxística, así como as existencias de 
produtos petrolíferos.

- Establécese que todas as concesións de estacións de servizo revertesen a CAMPSA 
ao seu vencemento, co que CAMPSA se convertía en titular de estacións de servizo.

- Permítese ás sociedades que nese momento realizaban actividades de refino en 
España adquirisen unha porcentaxe de participación en CAMPSA, debendo manter o 
sector público unha participación mínima do 50% na sociedade.

Ante a inminente entrada en vigor dos tratados de adhesión de España á Unión Europea 
apróbase o Real decreto lei 5/1985, de 12 de decembro, de adaptación do monopolio de 
petróleos, co que se producen os primeiros cambios regulamentarios significativos, 
establecéndose un réxime de transición á libre competencia entre 1985 e 1992.

Á súa vez, e mediante o Real Decreto 2401/1985 de 27 de decembro, establecíase o 
procedemento de verificación das condicións requiridas aos distribuidores por xunto, 
aprobándose o “Estatuto Regulador da Actividade de Distribución por Xunto de Produtos 
Petrolíferos Importados da CEE”, así como a forma de acreditar o seu cumprimento. 

A novidade principal deste Real decreto foi a creación do Rexistro de Operadores no 
Ministerio de Industria e Enerxía, no que era preciso estar inscrito para poder actuar 
como tal no mercado español. 

O nacemento do Grupo Repsol formou parte dunha reorganización das actividades 
estatais petroleiras e gasistas cuxa titularidade ostentaba aínda o INH (Instituto Nacional 
de Hidrocarburos), que fora creado, seguindo o modelo do Instituto Nacional de Industria 



(INI), en virtude do Real decreto lei 8/1981 de 24 de abril, co obxecto de favorecer a 
coherencia e a eficacia da empresa pública na execución da política enerxética española.

A rede paralela de estacións de servizo entrou en funcionamento de acordo co que 
se previu no Real decreto lei 5/85. A partir deste momento coexistían en España dous 
sistemas con operativa diferentes: a rede concesional tradicional, a través da que 
unicamente se podían comercializarse produtos adquiridos previamente a CAMPSA e a 
nova rede paralela, onde podían venderse produtos importados da CEE.

O Real decreto 106/1988, de 12 de febreiro, que modificou o “Estatuto Regulador 
da Actividade de Distribución por Xunto de Produtos Petrolíferos Importados da CEE”, 
aprobado polo Real decreto 2401/1985, de 27 de decembro, incorporou importantes 
novidades, como unha nova clasificación dos tipos de operadores, ampliando a existente 
á distribución de gases licuados do petróleo e engadiu unha serie de parámetros 
obxectivos na valoración da capacidade técnica e financeira do solicitante.

Pola súa banda, o Real decreto 645/1988 de 24 de xuño, aprobaba o regulamento 
para a subministración e venda de gasolinas e gasóleos de automoción, establecendo 
uns criterios mínimos de distribución xeográfica das instalacións de venda que facían 
compatible a liberdade de instalación cunha adecuada cobertura da subministración 
en todo o territorio nacional; mentres que o Real decreto lei 4/1988, de 24 de xuño, 
modificaba as distancias mínimas entre instalacións de venda de gasolinas e gasóleos 
de automoción, reducíndoas para facilitar a implantación dunha rede de distribución 
dos produtos importados da CEE en condicións non discriminatorias e colaborar así coa 
liberalización do sector dos hidrocarburos.

Un indicio claro do proceso de apertura foi a entrada en xaneiro de 1989 da compañía 
petroleira británica BP que comprou unha opción para adquirir entre o 8% e o 15% do capital 
de Petromed, a cuarta empresa refinera española, titular da refinería de Castellón.

Ese mesmo ano, 1989, iniciouse a privatización de Repsol e co Real decreto 29/1990, 
de 15 de xaneiro, os operadores autorizados a distribuír por xunto produtos petrolíferos 
importados da Comunidade Económica Europea, de acordo co disposto nos Reais Decretos 
2401/1985, de 27 de decembro, e 106/1988, de 12 de febreiro, podían tamén acceder ao 
comercio polo miúdo de fuelóleos, gasóleo de calefacción e GLP envasado ou a granel 
importados da CEE.

A principios de 1990 elimínase o sistema de prezos fixos para gasolinas, gasóleo de 
automoción e gasóleo de calefacción para pasar a operar baixo un sistema de prezos 
máximos fixados a partir dunha fórmula establecida polo Goberno na Orde de 6 de 
xullo de 1990, no ámbito da Península e Illas Baleares e elimínase tamén o sistema de 
cotas, o que significaba a liberalización das importacións de cru en España, pois ata ese 
momento as refinerías españolas estaban obrigadas a adquirir ao Estado parte das súas 
necesidades de cru.

O 11 de xuño de 1992, a Lei 15/1992 de 5 de xuño substitúe, co mesmo texto, ao Real 
decreto 4/1991 de 29 de novembro sobre medidas urxentes para a progresiva adaptación 
do sector petroleiro ao marco comunitario.

O fin do monopolio do petróleo, que procedía de 1927 produciuse coa Lei 34/1992, de 
22 de decembro, de ordenación do sector petroleiro, liberalizándose o sector petroleiro.

Un fito especialmente relevante neste proceso foi o feito de que tras a segregación de 
actividades de CAMPSA, a sociedade cambia a súa denominación social por ‘’Compañía 
Loxística de Hidrocarburos CLH’’, que conserva na actualidade. Como lembra a CNE, 
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o papel de CLH limítase desde entón a actividades de loxística, sendo titular da única 
rede de oleodutos existente en España, sendo significativo que a partir da entrada no 
seu capital Shell España, coa venda por Repsol do 5% do capital que detentaba en CLH, 
reducíase a súa participación ao 59,9% e entraban xa novos operadores (máis adiante 
faremos referencia á actual composición do capital de CLH).

O proceso continuou sen deterse en diferentes frentes; a saída do capital público 
das empresas que xa eran principais operadores do sector e danse pasos decisivos na 
apertura do sistema ao mercado, destacándose dous momentos importantes.

Por unha banda, a supresión do réxime de distancias mínimas entre instalacións de 
venda ao público, efectuada en virtude do Real decreto 155/1995, de 3 de febreiro, que 
fixo necesaria a substitución do regulamento para a subministración e venda de gasolinas 
e gasóleo de automoción, aprobado polo Real decreto 645/1988, de 24 de xuño, por 
unha nova norma que regule as condicións da distribución polo miúdo de carburantes e 
combustibles petrolíferos de automoción en instalacións de venda ao público. 

Por outra, a liberalización do prezo do gasóleo en España a través da Orde ministerial 
de 10 de xuño de 1996, excluíndoos do sistema de prezos máximos.

O proceso chega aos nosos días coa decisiva aprobación o 7 de outubro de 1998 da 
Lei 34/1998, do sector de hidrocarburos (LSH), que, con diversos cambios posteriores,  
constitúe a norma vixente do sector, consagrando a evolución dun réxime de intervención 
e reserva ao sector público a un réxime de libre empresa de apertura de mercado, 
establecendo as bases de funcionamento do mercado de gas natural, e avanzando na 
liberalización como medio para a consecución dunha maior eficiencia e calidade do servizo 
e do incremento da competitividade, da garantía da seguridade de subministración e da 
sustentabilidade do sector. 

Tamén debemos citar o Real decreto lei 6/2000, de 23 de xuño, de medidas urxentes 
de intensificación da competencia en mercados de bens e servizos, que xa na súa 
versión orixinal non só ampliou o accionariado de CLH e introduciu un límite máximo á 
participación daqueles accionistas que tivesen capacidade de refino en España, senón 
que ademais abría a posibilidade de que nos grandes establecementos comerciais 
puidesen incorporar aos seus equipamentos de polo menos, unha instalación para 
subministración de produtos petrolíferos a vehículos”3.

Entre as distintas modificacións que experimentou a LSH debemos destacar a levada 
a cabo pola Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a 
súa adaptación á lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, 
que introduciu a declaración responsable só no caso da distribución almacenista de 
combustibles líquidos pero non na comerciante polo miúdo e a máis recente producida 
pola Lei 11/2013 de 26 de xullo, de medidas de apoio ao emprendedor, que modificando 
tamén o xa citado Real decreto lei 6/2000 promove a eliminación de trabas municipais á 
apertura de estacións de servizo e facilita a súa apertura en centros comerciais, polígonos 
industriais e establecementos de inspección técnica de vehículos, nun paso máis dun 
proceso que dista aínda de estar pechado do todo. 

3. O Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades Europeas, en sentenza de 12 de decembro de 2006 (asunto T-95/03)
confirmou a decisión adoptada pola Comisión Europea o 13 de novembro de 2002, pola que poñía fin ao expediente, 
identificado como “Axuda de Estado NN 121/2002 – España, Apertura de estacións de servizo por hipermercados”, 
incoado en virtude da denuncia presentada ante as autoridades comunitarias pola Asociación de Empresarios de 
Estacións de Servizo da Comunidad de Madrid (AEESCM), a Federación Catalá de Estacións de Servizo (FCES) e a 
Confederación Española de Estacións de Servizo (CEES), non apreciando a existencia de axuda estatal nesta medida. 
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En termos xerais, o mercado de carburantes de automoción presenta algunhas 
características como a elevada rixidez da demanda ante variacións de prezo ou a existencia 
de grandes empresas integradas verticalmente, que tenden a provocar situacións 
de reducida competencia efectiva. Ademais, o mercado español está fortemente 
condicionado por unha serie de características diferenciais respecto doutros países 
europeos que agudizan os problemas anteriores provocando importantes restricións 
da competencia no mercado. Os problemas do mercado español maniféstanse en tres 
niveles diferentes: aprovisionamento, loxística e distribución, tanto almacenista como 
comerciante polo miúdo4.

a) Aprovisionamento

Polo que respecta ao aprovisionamento, o mercado español caracterízase por un alto 
grao de concentración na propiedade das refinerías. Repsol controla aproximadamente o 
59% da capacidade de refino, Cepsa o 34% e BP o 7%. Esta situación contrasta claramente 
coas doutros Estados da Unión Europea como O Reino Unido, onde hai 10 refinerías que 
se reparten entre 9 operadores ou Alemaña, onde hai 13 refinerías que se reparten entre 
os 9 operadores que teñen capacidade de refino. 

O problema da concentración na propiedade das refinerías non ten fácil solución 
a curto e medio prazo, xa que non é previsible que se constrúan en España novas 
refinerías. A realidade é que non entrou en funcionamento ningunha nova refinería desde 
hai máis de 40 anos5. O nivel de utilización das refinerías existentes foi do 81,4% en 2011, 
o que supón unha redución respecto dos anos anteriores, que se debeu a dous motivos: 
a redución do consumo de produtos refinados e o aumento de capacidade da refinería de 
Repsol en Cartaxena. 

4. Así infírese dos estudos elaborados pola CNC e pola CNE, destacando de maneira especial o realizado pola CNC en 
2012 co título “informe sobre a consulta efectuada pola Secretaría de Estado de Economía e apoio á empresa sobre o 
mercado de carburantes de automoción en España”, no que se fai un exame exhaustivo dos problemas que se expoñen 
en cada unha das fases do proceso de comercialización dos carburantes de automoción no mercado español. 

5. A refinería situada en Tarragona promovida por Asfaltos Españois S.A. (ASESA), sociedade que é propiedade ao 
50% de Repsol e Cepsa, dedícase exclusivamente ao tratamento de crus pesados para asfaltos. Existe un proxecto 
para a construción dunha refinería en Los Santos de Maimona, Badajoz, impulsada por un grupo diferente que 
abriría o mercado de refino a un novo operador  sen vinculación algunha cos titulares das refinerías existentes na 
actualidade. Con todo, este proxecto parouse ao recibir unha declaración de impacto ambiental negativa. 

04.
A problemática do 
mercado de carburantes 
de automoción en España: 
consideracións xerais

España Alemaña Reino Unido

Refinerías 9 13 10

Operadores 3 9 9
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b) Loxística

En relación á loxística, é dicir, ás infraesructuras necesarias para o transporte dos 
carburantes, existen en España varias redes de oleodutos e terminais de almacenamento 
que son propiedade da Compañía Loxística de Hidrocarburos (CLH). Na actualidade, 
resulta moi difícil duplicar a rede de oleodutos de forma eficiente polo que a distribución 
por oleodutos, que é a máis barata e eficiente, configúrase como un monopolio natural.

A escasa regulación e control das actividades de CLH como monopolista da rede 
de transporte de carburantes, unida á presenza dos principais operadores nos seus 
órganos de goberno, especialmente dos tres que teñen capacidade de refino, levan o 
risco de xerar incentivos para a aplicación de condicións de acceso á rede de distribución 
que non favorezan o desenvolvemento dunha competencia efectiva no mercado. Así, a 
participación das grandes operadoras no capital de CLH permítelles influír na xestión e 
acceder a información relevante sobre as infraestruturas de transporte e almacenamento 
do combustible. Ademais, a súa gran dimensión proporciónalles unha certa capacidade 
para acaparar o uso das citadas infraestruturas.

O peso das operadoras no capital de CLH ponse de manifesto no seguinte cadro, 
tomado da web oficial da compañía, que reflicte as participacións no capital da empresa



Recentemente modificouse a estrutura do capital de CLH para rebaixar a cota dos 
operadores con capacidade de refino en España, que pasou do 29,15% ao 25,15% actual.

c) Distribución maiorista

Outro dos ámbitos nos que se detectaron problemas é o da distribución almacenista 
de carburantes. Os operadores almacenistas son aqueles que comercializan produtos 
petrolíferos para a súa posterior distribución polo miúdo, encadrándose polo tanto, nun 
punto intermedio entre as actividades de refino e de distribución comerciante polo miúdo, 
que é a que se realiza a través da rede de EESS diseminadas ao longo do territorio nacional.

O produto refinado pode proceder das refinerías existentes en España ou proceder do 
introducido no sistema por algún dos portos de entrada. Devandito produto transpórtase 
ata os puntos de venda polo miúdo, ou ata os centros de recepción de grandes clientes, 
no seu caso.

Os carburantes destínanse, ben ao uso propio do operador almacenista no mercado 
comerciante polo miúdo descendente (intra-rede), ben á venda a terceiros que operan 
no mercado descendente ou a grandes clientes como poden ser, por exemplo, clientes 
industriais, compañías de transporte, hospitais ou centros militares (extra-rede).

Nesta fase, a potente integración vertical dos grandes operadores opera non só as 
vantaxes derivadas da economía de escala senón que se ve incrementada coa posición 
no mercado que lles outorga a titularidade do consumo básico ao que deben acceder 
as empresas encargadas da distribución polo miúdo, o que coloca  nunha situación de 
desvantaxe aos que non estean integrados nas redes dos propios almacenistas: os 
chamados operadores independentes.

A distribución a estes puntos de venda realízase habitualmente en camións cisterna ou 
mediante pequenos oleodutos, en determinados casos. Sinalouse pola CNC que o custo 
de transporte xoga un papel importante na eficiencia deste mercado, estimando que, polo 
xeral, non é competitivo transportar o combustible por este medio a distancias superiores 
aos 100-150Km. Por elo, xeralmente considérase que a dinámica da competencia ten un 
forte carácter rexional ou mesmo local. 

No caso de Galicia, as refinerías da Coruña e Matosiños no Norte de Portugal son 
as máis próximas, sen esquecer a importancia estratéxica dos portos galegos, cuxa 
variedade e importancia pode chegar a xogar un papel decisivo na apertura do mercado 
se se dispón da infraestrutura necesaria para iso.

De acordo co artigo 42 da Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos 
(LSH), poderán ser operadores por xunto todos aqueles suxeitos que comercialicen 
produtos petrolíferos para a súa posterior distribución polo miúdo.

E só poderán actuar como operadores por xunto aquelas sociedades mercantís 
que cumpran as condicións para a realización da actividade que se establezan 
regulamentariamente, entre as que se incluirá a suficiente capacidade técnica do 
solicitante.

En todo caso, ditas sociedades deberán comunicar ao Ministerio de Industria, Turismo 
e Comercio (Ministerio de Industría, Energía y Turismo), que o comunicará á súa vez á 
Comisión Nacional de Enerxía [hoxe CNMC] e á Corporación de Reservas Estratéxicas de 
Produtos Petrolíferos, o inicio ou cesamento da actividade, acompañando a comunicación 
dunha declaración responsable sobre o cumprimento das condicións a que se refire o 
parágrafo anterior.
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Os operadores por xunto deberán acreditar o cumprimento destas condicións no 
caso de que lles sexa requirido polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio ou pola 
Comisión Nacional de Enerxía, na actualidade, Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo 
e Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, respectivamente.

A Comisión Nacional de Enerxía (hoxe a CNMC) publicará na súa páxina web unha 
listaxe dos operadores por xunto de produtos petrolíferos que incluirá aquelas sociedades 
que comunicasen ao Ministerio o exercicio desta actividade.

Debemos destacar que o procedemento se acolle ao mecanismo da declaración 
responsable respecto do cumprimento de condiciónelas ara a realización da actividade.

Desde o punto de vista da competencia, os problemas principais suscítanse na relación 
que une ás almacenistas coas EESS, que efectúan a distribución comerciante polo miúdo.

O lazo que une ás EESS co seu subministrador maiorista depende das relacións de 
propiedade entre ambos. É importante ter en conta, como subliña a CNC, que non todas as 
EESS abandeiradas polos operadores maioristas son da súa propiedade, senón que unha 
parte importante das estacións son propiedade dun xestor, ao que o operador almacenista 
fornece carburante en exclusiva e dálle acceso á súa rede comercial (incluíndo o acceso 
aos cartóns de fidelización). Esta relación contractual é denominada “abandeiramento”, 
en atención á insignia da marca de carburante que ben por ser da súa propiedade, ben por 
estar ligadas contractualmente ás mesmas exhiben no seu exterior.

Denomínanse de “bandeira branca” ou “libres” ás EESS independentes, que non están 
integradas con operadores petroleiros, nin están vinculadas con estes a través de 
contratos de abandeiramiento. En xeral, están xestionadas por pequenos empresarios 
independentes que comercializan o carburante baixo unha marca propia. 

O vínculo contractual que une ás EESS que non son propiedade das operadoras con 
estas deu lugar a unha ampla litixiosidade, na que a dimesión antitrust foi especialmente 
relevante, dando lugar a numerosos pronunciamentos, mesmo do Tribunal Supremo, 
sobre os mesmos.

Dentro das “abandeiradas” existen distintas situacións contractuais que presentan 
diversas tipoloxías, con denominacións un tanto complexas, por ser acrónimos formados 
coas siglas en inglés que identifican as  relacións contractuais, polo xeral, complexas e 
moi variadas na práctica.

Distínguense así as seguintes modalidades6: 

• COCO (company owned – company operated): nesta modalidade, a estación de 
servizo é propiedade do operador almacenista que á súa vez a xestiona. Trátase dun 
caso de integración vertical directa, pois o lazo que liga ao almacenista coa EESS é de 
propiedade, aínda que esta poida ser con persoa xurídica interposta.

• DOCO (dealer owned – company operates): trátase dunha EESS propiedade dun 
terceiro e xestionada polo operador almacenista. Trátase pois de instalacións 
propiedade dun particular quen cede a un operador por xunto exclusivamente a 
xestión do punto de venda para explotala por si ou a través dunha sociedade filial 
especializada.

6. Seguimos neste punto á CNC (2012) e á CNE (O mercado español da distribución de gasolina e gasóleo a través 
da canle de estacións de servizo. CNC, 10 de outubro de 2012.), con algunha pequena aclaración adicional.
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• CODO (company owned – dealer operated): a EESS é propiedade do operador pero 
está xestionada, baixo a bandeira do operador, por un  xestor independente. Neste 
caso trátase de instalacións na que o operador por xunto conserva a propiedade 
do punto de venda, pero ten cedida a xestión a favor dun terceiro en virtude dun 
contrato de arrendamento de longa duración con exclusividade de subministración 
dos produtos do operador.

• DODO (dealer owned – dealer operated): ÉA é propiedade dun xestor independente, 
a quen o operador almacenista abandeira e fornece carburante en exclusiva. As 
instalacións de subministración son pois da titularidade dunha persoa física ou 
xurídica vinculada ao operador por xunto mediante un contrato de subministración 
en exclusiva que inclúe o abandeiramento da instalación cos signos distintivos da 
imaxe de marca do subministrador.

Como especificaba a CNE nun dos seus informes7, naquelas estacións de servizo sen 
xestión directa por parte do operador por xunto (CÓBADO ou DODO), pero con contratos 
en exclusiva con este, existen dúas modalidades de réxime de subministración: Venda 
en firme: baixo o cal o comerciante polo miúdo asume o risco económico, vendendo o 
seu produto a un prezo libre. O operador unicamente pode indicar un prezo de venda 
ao público (PVP) recomendado. Comisión: É o réxime xurídico predominante. Neste 
caso o operador limita ao xestor o PVP máximo. Neste suposto, no caso particular de 
España, o comerciante polo miúdo pode vender por baixo do devandito prezo para 
incrementar as súas vendas á conta de reducir a marxe da súa comisión, conforme ao 
establecido na Decisión da Comisión, de 12 de abril de 2006, relativa a un procedemento 
de conformidade co artigo 81 da Tratado CE (Asunto n COMP/B-1/38.348 - Repsol CPP). 
Noutros países como Francia non se dá esta situación, polo que os comisionistas aplican 
o prezo máximo establecido polo operador por xunto.

Fóra desta xenealoxía atoparíanse as xa aludidas EESS de “Bandeira branca” ou 
independentes, moitas das cales colaboran para defender os seus intereses comúns 
en diversas asociacións empresariais específicas, aínda que non operen de forma 
conxunta. 

d) Distribución minorista 

O mercado de distribución comerciante polo miúdo de carburantes para a automoción 
caracterízase por ter un elevado compoñente local, na medida en que a demanda está 
constituída por usuarios finais  (automobilistas), que normalmente son atendidos por 
gasolineiras situadas nas proximidades do seu centro de actividade. Esta circunstancia 
ten unha consecuencia importante como é que a sustituibilidad da oferta está 
xeograficamente limitada. 

A  Comisión Nacional da Enerxía clasifica as estacións de servizo en dous tipos: estacións 
de servizo “convencionais” e estacións de servizo situadas en centros comerciais. A 
diferenza doutros países da nosa contorna, a penetración de estacións de servizo en 
centros comerciais (que en España sempre se sitúan en hipermercados) é moi pequena. 
Así, mentres que en Francia as estacións de servizo en centros comerciais supoñen case 
o 40% das vendas e no Reino Unido un 38%, en España a porcentaxe é só do 3%. 

Nos últimos anos creceu de forma importante o número de estacións de servizo 
independentes (marcas brancas). Trátase de comerciantes polo miúdo moi atomizados 

7.  O mercado español da distribución de gasolina e gasóleo a través da canle de estacións de servizo. CNC, 10 de outubro de 2012.
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cuxa cota de mercado individual é insignificante pero que agrupados supoñen o 18% do 
total de estacións de servizo e o 13% das vendas.

De forma simple pódese realizar o seguinte mapa da distribución comerciante polo 
miúdo en España8:

- Os grupos con capacidade de refino (Repsol, Cepsa e BP) teñen unha cota de mercado 
do 60% en número de estacións de servizo e do 63% en volume de vendas

- Os restantes maioristas con capacidade de refino teñen unha cota do 19% en número 
de estacións de servizo e do 15% en volume de vendas

- As estacións de servizo independentes ou de marca branca teñen unha cota do 18% 
en número de estacións e do 13% en vendas

- Os hipermercados só supoñen o 3% dos puntos de venda pero o 9% das vendas

É dicir, a distribución polo miúdo en España está altamente concentrada en poder dos 
grupos maioristas , especialmente dos que teñen capacidade de refino. Así, en España os 
tres grupos con capacidade de refino acumulan o 60% da distribución comerciante polo 
miúdo mentres que en Francia os grupos con capacidade de refino só supoñen o 24% do 
mercado comerciante polo miúdo.

Nos últimos anos comezou unha lixeira tendencia ao descenso na porcentaxe de 
estacións de servizos pertencentes aos grandes operadores á vez que aumentan os 
puntos de venda nos hipermercados. Neste sentido non se poden obviar as medidas 
adoptadas polo goberno, seguindo algunhas das recomendacións formuladas no seu día 
pola Comisión Nacional da Competencia e a Comisión Nacional da Enerxía. Así, normas 
como o Real decreto lei 6/2000, de 23 de xuño, de medidas urxentes de intensificación 
da competencia en mercados de bens e servizos produciron un efecto apreciable na 
estrutura do mercado aínda que a brecha que nos separa con outros países da nosa 
contorna en cuestións como o nivel de concentración da distribución comerciante polo 
miúdo e ou o  peso relativo das estacións de servizos de hipermercados e centros 
comerciais segue sendo moi grande. Ademais, esta tendencia manifestouse de forma 
moi diferente nas Comunidades Autónomas, sendo Galicia unha das que tivo un nivel 
máis baixo de aperturas de estacións de servizo en hipermercados. 

8. CNE “O mercado español da distribución de gasolina e gasóleo a través da canle de estacións de servizo”, outubro 2012
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Os prezos dos carburantes de automoción no mercado galego son consecuencia dos 
problemas estruturais que presenta o mercado español e que foron postos de manifesto 
nas páxinas anteriores. Evidentemente os problemas que se manifestan no refino, a 
loxística e a distribución maiorista de carburantes teñen unha dimensión nacional e 
estenden os seus efectos ao mercado galego tendo como última consecuencia uns 
prezos antes dos impostos dos carburantes manifestamente elevados. 

A distribución polo miúdo, pola contra, configúrase como un mercado local e nel a 
Comunidade de Galicia presenta peculiaridades que poderían explicar que os prezos 
dos carburantes en Galicia sexan superiores á media nacional.

Nos últimos anos pódese constatar que os prezos dos carburantes de automoción 
mantivéronse en Galicia por riba da media nacional, e especialmente o gasóleo atópase 
entre os máis caros de España. Esto non é un feito puntual se non que as mesmas 
tendencias que se poden constatar nos cadros correspondentes ao mes de febreiro 
do 2014, que se inclúen a continuación, podían apreciarse xa nas mesmas gráficas 
correspondentes ao mes de febreiro de 2012, que tamén se reproducen.9

9. Datos procedentes da Comisión Nacional da Competencia e Os Mercados (2014)
e do Ministerio de Industria , Energía y Turismo(2012)

05.
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Á hora de buscar unha explicación a este diferencial nos prezos constátase que o 
mercado de distribución comerciante polo miúdo presenta niveis de concentración 
superiores á media nacional, sendo o número de gasolineiras de hipermercados, que 
son as que operan con prezos máis reducidos, un dos máis baixos de España. Se se 
comproban, como por exemplo, os prezos medios dos carburantes en España no mes 
de xaneiro de 2014 pódese constatar que as estacións de servizo pertencentes aos 
grandes grupos almacenistas con capacidade de refino en España (Repsol, Cepsa e BP) 
mantiveron os prezos máis altos, seguidos, en orde descendente por outros maioristas 
sen capacidade de refino en España, polas estacións de servizo independentes e, 
finalmente polos hipermercados, cuxas estacións de servizo foron as que operaron con 
prezos máis reducidos10.

10.  (Fuente:CNMC)
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Se nos fixamos nos niveis e concentración do mercado galego constátase que a cota 
correspondente aos grandes grupos con capacidade de refino, entre os que hai que incluír a 
Galp, cuxa cota de mercado en Galicia é case dun nove por cento e conta cunha refinería en 
Matosinhos, preto da fronteira galega, supera o 71%, mentres que a media de España apenas 
supera o 60%. En cambio, as estacións de servizo independentes ou de “marca branca” 
teñen no mercado unha cota do 15,5%, chegando a baixar na provincia de Pontevedra ata o 
13,4% mentres que no conxunto do mercado español a súa cota é do 18%.

A nivel maiorista, tampouco existe en Galicia un distribuidor galego que poida incrementar 
en algunha medida a presión competitiva.

En Galicia as empresas que operan con prezos máis elevados teñen unha cota 
de mercado superior que a media de España mentres que as estacións de servizo 
independentes,e especialemente as de hipermercados, cuxos prezos son máis baixos 
teñen un menor peso. 

GALICIA
Operador Bandeira Número de EESS % Operador
Repsol Repsol 211 31,7%
Repsol Campsa 59 8,9%
Repsol Petronor 26 3,9%
Total do grupo Repsol  296 44,4%
Cepsa Cepsa 119 17,9%
Galp Galp 59 8,9%
Shell Shell 29 4,4%
Brancas Sen bandeira  3 15,5%
Outros  60 9,0%
EESS EN GALICIA  666 100%

A distribución 
minorista de 
carburantes 
de automoción 
en Galicia



296; 44% 

119; 18% 

59; 9% 

29; 4% 

103; 16% 

60; 9% 

Total do grupo Repsol 

Cepsa 

Galp 

Shell 

Blancas 

Outros 

EESS EN GALICIA POR OPERADOR 

Datos facilitados pola Consellería de Economía e Industria segundo os datos  que constan no Rexistro de Instalacións de 

Distribución polo miúdo de produtos pertrolíferos líquidos o 24.04.2014 

Sobre un total 

de 666 EESS 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OURENSE
Operador Bandeira Número de EESS % Operador
Repsol Repsol 37 37,0%
Repsol Campsa 5 5,0%
Repsol Petronor 3 3,0%
Total do grupo Repsol  45 45,0%
Cepsa Cepsa 19 19,0%
Galp Galp 9 9,0%
Valcarce Valcarce 3 3,0%
Brancas Sen bandeira 21 21,0%
Outros  3 3,0%
EESS NA PROVINCIA  100 100%

45; 45% 

19; 19% 

9; 9% 

3; 3% 

21; 21% 

3; 3% 

Total do grupo Repsol 

Cepsa 

Galp 

Valcarce 

Blancas 

Outros 

EESS EN GALICIA POR OPERADOR. OURENSE 

Datos facilitados pola Consellería de Economía e Industria segundo os datos  que constan no Rexistro de Instalacións de Distribución 

polo miúdo de produtos pertrolíferos líquidos o 24.04.2014 

Sobre un total 

de 100 EESS 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A CORUÑA
Operador Bandeira Número de EESS % Operador
Repsol Repsol 63 24,6%
Repsol Campsa 22 8,6%
Repsol Petronor 10 3,9%
Total do grupo Repsol  95 37,1%
Cepsa Cepsa 54 21,1%
Galp Galp 23 9,0%
Shell Shell 15 5,9%
Brancas Sen bandeira 38 14,8%
Outros  31 12,1%
EESS NA PROVINCIA  256 100%

95; 37% 

54; 21% 

23; 9% 

15; 6% 

38; 15% 

31; 12% 

Total do grupo Repsol 

Cepsa 

Galp 

Shell 

Blancas 

Outros 

EESS EN GALICIA POR OPERADOR. A CORUÑA 

Datos facilitados pola Consellería de Economía e Industria segundo os datos  que constan no Rexistro de Instalacións de 

Distribución polo miúdo de produtos pertrolíferos líquidos o 24.04.2014 

Sobre un total 

de 256 EESS 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PONTEVEDRA
Operador Bandeira Número de EESS % Operador
Repsol Repsol 69 37,1%
Repsol Campsa 14 7,5%
Repsol Petronor 9 4,8%
Total do grupo Repsol  92 49,5%
Cepsa Cepsa 24 12,9%
Galp Galp 15 8,1%
Shell Shell 14 7,5%
Brancas Sen bandeira 25 13,4%
Outros  16 8,6%
EESS NA PROVINCIA  186 100%

92; 49% 

24; 13% 

15; 8% 

14; 8% 

25; 13% 

16; 9% 

Total do grupo Repsol 

Cepsa 

Galp 

Shell 

Blancas 

Outros 

EESS EN GALICIA POR OPERADOR. PONTEVEDRA 

Datos facilitados pola Consellería de Economía e Industria segundo os datos  que constan no Rexistro de Instalacións de 

Distribución polo miúdo de produtos pertrolíferos líquidos o 24.04.2014 

Sobre un total 

de 186 EESS 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en Galicia



LUGO
Operador Bandeira Número de EESS % Operador
Repsol Repsol 42 33,9%
Repsol Campsa 18 14,5%
Repsol Petronor 4 3,2%
Total do grupo Repsol  64 51,6%
Cepsa Cepsa 22 17,7%
Galp Galp 12 9,7%
Erg Erg 2 1,6%
Brancas Sen bandeira 19 15,3%
Outros  5 4,0%
EESS NA PROVINCIA  124 100%

64; 51% 

22; 18% 

12; 10% 

2; 2% 

19; 15% 

5; 4% 

Total do grupo Repsol 

Cepsa 

Galp 

Erg 

Blancas 

Outros 

EESS EN GALICIA POR OPERADOR. LUGO 

Datos facilitados pola Consellería de Economía e Industria segundo os datos  que constan no Rexistro de Instalacións de 

Distribución polo miúdo de produtos pertrolíferos líquidos o 24.04.2014 

Sobre un total 

de 124 EESS 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A situación é aínda máis grave se nos fixamos no número de gasolineiras en 
hipermercados, que son as que venden carburantes a prezos máis baixos.

% EE.SS en Hipermercados
España 2,9
Coruña 1,6
Lugo 2,3
Ourense 1
Pontevedra 1,6

Fuente:CNMC

Especialmente ilustrativa resulta a comparación de Galicia con Cataluña, unha das 
Comunidades cos carburantes máis baratos de España, que experimentou un gran 
crecemento no número de estacións de servizo en hipermercados e grandes superficies 
comerciais.



Estes datos demostran de forma fiable que o número de estacións de servizo 
ligadas a hipermercados e grandes superficies en Galicia é moi inferior a doutras 
comunidades. Este feito ademais de privar aos usuarios galegos de estacións de 
servizo low cost debilita de forma significativa os niveis de competencia no mercado. 
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No expediente R 489/01, “Repsol/Cepsa/BP”, a comisión nacional da competencia puxo 
de manifesto que a entrada en funcionamento de estacións de servizo de hipermercados 
provocou unha reducción considerable dos prezos na zona e unha intensificación da 
competencia no sector “non oil”, que é o formado por todas as actividades complementarias 
ao repostaxe como restaurantes, talleres e centros de lavado.

Esta afirmación da comisión nacional da competencia constátase en Galicia. Así, 
por exemplo no concello de Santiago de Compostela hai seis estacións de servizo 
de Repsol. As dúas máis cercanas á única estación de servizo low-cost do concello 
operan con prezos máis baixos coas catro restantes.

O día 5 de maio de 2014, as estacións de servizo de Repsol situadas na Avenida do 
Cruceiro da Coruña e Meixonfrío, que son as dúas máis próxima a estación de servizo 
low-cost situada na Avda. do Cruceiro da Coruña, tiñan prezos de 1,455 € e 1,379 € 
para Gasolina 95 e Gasoil respectivamente mentres que as outras catro estacións de 
servizo de Repsol no concello tiñan prezos de 1,465 € e 1,389 € para Gasolina 95 e 
Gasoil respectivamente.



06.
Conclusións

- Mercado que pasou de ser un monopolio de Estado a un réxime de libre 
competencia

- Mercado xa de seu difícil para o establecemento de niveis de competencia 
efectiva por causas como o acceso ao cru e a necesidade de realizar 
investimentos moi elevados

- As actividades de refino, de transporte por oleoduto e de almacenamento son 
auténticos pescozos de botella que favorecen a concentración do mercado

- A distribución tanto almacenista como comerciante polo miúdo atópanse moi 
concentradas. Os grupos con capacidade de refino intégranse verticalmente 
ao abarcar todas as actividades desde o refino á distribución comerciante 
polo miúdo, pasando pola distribución almacenista, o que lles outorga un 
gran poder de mercado

- Todas estas circunstancias están, en maior ou menor medida, detrás dos 
elevados prezos dos carburantes de automoción en España. 

- En Galicia os prezos dos combustibles, especialmente do gasóleo 
mantivéronse e os últimos anos por encima da media de España. Este feito 
pódese explicar, polo menos en parte polos elevados niveis de concentración 
do mercado comerciante polo miúdo, superiores á media española.

- No mercado galego as estacións de servizo que operan con prezos máis 
baixos, as independentes ou de “marca branca” e, especialmente as de 
hipermercados, teñen menos presenza que noutras Comunidades, o que se 
traduce non só en que os consumidores dispoñan de menos puntos de venda 
“low cost” senón en que se reduzan os niveis de competencia, dando lugar a 
prezos máis altos.



O mercado dos 
carburantes de 
automoción en Galicia: 
unha visión desde a libre 
competencia

30 / 31

As Comisións nacionais  a competencia e da enerxía, e actualmente a Comisión 
Nacional da Competencia e os Mercados levan anos propoñendo ao goberno medidas 
de moi diversa índole para introducir máis competencia no sector dos carburantes de 
automoción. Estas medidas comprenden todas as fases da  cadea, (refino, transporte, 
almacenamento, distribución almacenista e distribución almacenista) e  moitas delas 
xa foron postas en marcha polos gobernos correspondentes. Polo que respecta á 
Comunidade de Galicia, detéctanse problemas específicos no mercado comerciante polo 
miúdo que provocan que os prezos sexan máis elevados que os doutras Comunidades. 
Por esta razón, as propostas que se realizan ao goberno galego limítanse ás que teñen 
por obxecto introducir máis competencia en medidas  para  o mercado comerciante polo 
miúdo.

A apertura  de novas estacións  de servizo, que requiren dun elevado investimento 
responderá sempre en última instancia a unha decisión empresarial. Con todo, hai que 
ter en conta que os complexos  procedementos administrativos   existentes e a escaseza 
de chan apto  eríxense como unha barreira de entrada ao sector que atrasa e paraliza 
o establecemento de novas estacións de servizo  que poderían dinamizar o sector ao 
introducir máis competencia e propiciar uns prezos máis baixos. 

A continuación propóñense unha serie de medidas para facilitar a apertura de novas 
estacións de servizo en Galicia, eliminando barreiras administrativas que dificulten 
a entrada ao mercado,  sen por elo obviar a necesaria existencia dos imprescindibles   
controis ambientais e de seguridade. Estas medidas agrúpanse en oito bloques diferentes: 
simplificación e axilización dos de procedementos administrativos, creación de chan 
para a apertura de estacións de servizo, medidas para facilitar a apertura de estacións 
de servizo en hipermercados e centros comerciais, reforzar os criterios de competencia 
nas adxudicacións de novas estacións de servizo, promover a creación dunha central de 
compras por parte das estacións de servizo independentes, supervisar os contratos de 
subministración en exclusiva, incrementar a información en materia de prezos e reforzar 
a actividade do Consello Galego dá Competencia para impugnar todos aqueles actos e 
disposicións que impoñan trabas á competencia neste mercado.

07.
Recomendacións do Consello 
Galego da Competencia 
para facilitar a apertura 
de estacións de servizo 
en Galicia e incrementar a 
competencia no mercado de 
distribución minorista de 
combustibles de automoción
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1.- Simplificación de trámites administrativos para 
a apertura de novas estacións de servizo.

- A actuación das Administracións Públicas resulta determinante para a apertura de 
novas estacións de servizo. Ante os numerosos problemas detectados en relación aos 
trámites de apertura, resulta indispensable simplificar a tramitación das solicitudes 
de apertura e acurtar os prazos. 

- O artigo 43 LSH, na súa redacción vixente tras as modificacións introducidas polo 
Real Decreto-lei 4/2013, de 22 de febreiro, de medidas de apoio ao emprendedor e de 
estímulo do crecemento e da creación de emprego, validado e tramitado co mesmo 
título como lei dando lugar á Lei 11/2013, de 26 de xullo,  sinala no seu apartado 2º 
que:

“As administracións autonómicas, no exercicio das súas competencias, deberán 
garantir que os actos de control que afecten á implantación destas instalacións de 
subministración de carburantes polo miúdo, intégrense nun procedemento único e 
ante unha única instancia. Para ese efecto, regularán o procedemento e determinarán 
o órgano autonómico ou local competente ante o que se realizará e que, no seu caso, 
resolverá o mesmo. Este procedemento coordinará todos os trámites administrativos 
necesarios para a implantación das devanditas instalacións en base a un proxecto 
único

“O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de oito meses. O transcurso 
do devandito prazo sen notificarse resolución expresa terá efectos estimatorios...” 

- Debe cumprirse o máis axiña posible o previsto no artigo 43 da LSH e débese 
articular un procedemento único para a apertura de estacións de servizo, ante unha 
única instancia e respectando o prazo máximo de oito meses establecido na Lei.

2.- Creación de solo para a apertura de estacións de servizo
De nada serve a simplificación de trámites administrativos e a redución dos prazos se 

non existen emprazamentos suficientes para a instalación de estacións de servizo tanto 
nos termos municipais como nas estradas. 

Polo que respecta aos termos municipais realízanse as seguintes recomendacións:

- Os instrumentos de plan urbanístico non deben limitar o número de emprazamentos 
dispoñibles que sexan aptos para a instalación de estacións de servizo no termo 
municipal

- Os concellos deben garantir un número mínimo de parcelas en solo de tipo urbano 
e urbanizable nas que se poidan instalar estacións de servizo. O número mínimo de 
parcelas debe estar en relación co número de habitantes do municipio.

- Débese facilitar a dispoñibilidade de novos emprazamentos para a instalación de 
estacións en áreas de servizo onde xa haxa outra instalada.

- Débese ter en conta que de acordo co artigo 43.2 da Lei do Sector de Hidrocarburos, 
modificado polo art. 39.2 do Real decreto lei 4/2013, “os usos do solo para actividades 
comerciais individuais ou agrupadas, centros comerciais, parques comerciais, 
establecementos de inspección técnica de vehículos e zonas ou polígonos industriais 
serán compatibles coa actividade económica das instalacións de subministración 
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de combustible polo miúdo. Estas instalacións serán así mesmo compatibles cos 
usos que sexan aptos para a instalación de actividades con niveis similares de 
perigo, residuos ou impacto ambiental, sen precisar expresamente a cualificación 
de apto para este servizo”.

En relacións as estradas autonómicas

- Débese favorecer a dispoñibilidade de novos emprazamentos aptos para a instalación 
de estacións de servizo en terreos accesibles desde as estradas (principalmente 
autoestradas e autovías), como as rotondas, cambios de servizo e outras zonas 
lindeiras ás vías de acceso que sexan plausibles por razóns de seguridade

En relación a outros tipos de solo

- Os polígonos industriais son localizacións idóneas para o establecemento de estacións 
de servizo que dean servizo a vehículos pesados e industriais. Débese garantir que 
en todos os polígonos de Galicia permítese a apertura de estacións de servizo de 
acordo co establecido no art. 43.2 da Lei do sector de hidrocarburos, facilitando, nos 
casos nos que sexa necesario un concurso previo, a apertura de estacións de servizo 
de empresas diferentes e con subministradores almacenistas diferentes.

- As ITVs tamén constituen localizacións que poden resultar idóneas para a apertura 
de estacións de servizos.

3.- Apertura de estacións de servizo en 
centros comerciais e hipermercados

- Co fin de incrementar a competencia e facilitar a implantación de estacións de servizo 
que operen con prezos máis baixos, débense eliminar as barreiras existentes á 
construción de puntos de venda de carburante ligadas a hipermercados e a centros 
comerciais.

- O artigo 3 do Real decreto lei 6/2000, de 23 de xuño, de medidas urxentes de 
intensificación da competencia en mercados de bens e servizos, na súa actual 
redacción, procedente da Lei 11/2013, tenta favorecer aínda máis a apertura de 
puntos de subministración de carburantes nos  grandes establecementos comerciais. 
De acordo con este precepto,

1. Os establecementos comerciais individuais ou agrupados, centros comerciais, 
parques comerciais, establecementos de inspección técnica de vehículos e zonas ou 
polígonos industriais poderán incorporar entre os seus equipamentos, polo menos, 
unha instalación para subministración de produtos petrolíferos a vehículos.

2. Nos supostos a que se refire o apartado anterior, o outorgamento das licenzas 
municipais requiridas polo establecemento levará implícita a concesión das que 
fosen necesarias para a instalación de subministración de produtos petrolíferos.”

- O Real decreto lei 6/2000 outorga importantes vantaxes administrativas ás grandes 
empresas de distribución comercial para que poidan abrir estacións de servizo nas 
súas instalacións. Con todo diversos problemas á hora de aplicar as previsións desta 
norma, especialmente conflitos coa normativa urbanística municipal, provocaron que 
a súa incidencia non fose ata agora a mesma en todas as Comunidades Autónomas 
nin, especialmente, en todos os municipios. Na actualidade, a interpretación 
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xurisprudencial dominante entende que, en caso de conflito, o Real decreto lei 6/2000 
debe prevalecer sobre a normativa urbanística municipal11.

- Débese ampliar o réxime de declaración responsable previsto no art. 5 da Lei 17/2009, 
de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, 
á instalación de estacións de servizo en establecementos comerciais que cumpran os 
requisitos previstos no Real decreto lei 6/2000 de forma que se faciliten as aperturas.

4.- Reforzar os criterios de competencia nas licitacións
Ante o elevado grao de concentración existente no sector de distribución comerciante 

polo miúdo en Galicia débense incluír criterios de competencia nos procedementos de 
concesión ou autorización de áreas de servizo en vías autonómicas.

- Débese ponderar de forma favorable e cun peso significativo sobre o total o que 
a empresa solicitante non estea presente no termo municipal ou no tramo de 
estrada próximo á área de servizo. En autovías e autoestradas débense ponderar 
favorablemente as ofertas de empresas distintas ás que son titulares das estacións 
inmediatamente anterior e posterior no mesmo sentido da circulación. Neste senso 
non só debe ser distinto o titular da área senón tamén o operador por xunto que lle 
fornece o carburante.

- As licitacións autonómicas e municipais das áreas de servizo deberían ir precedidas 
dun informe do Consello Galego da Competencia sobre o grao de competencia na área 
de influencia da nova estación de servizo.

- Non se deben adxudicar varias estacións de servizo en bloque.

5.- Control sobre os contratos de subministración
- O artigo 43 bis da  Lei do sector de hidrocarburos, introducido pola Lei 11/2013, de 

26 de xullo, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e 
da creación de emprego establece, en relación aos contratos de subministración en 
exclusiva que

 “a) A duración máxima do contrato será dun ano. Este contrato prorrogarase por un 
ano, automaticamente, por un máximo de dúas prórrogas, salvo que o distribuidor 
polo miúdo de produtos petrolíferos manifeste, cun mes de antelación como mínimo 
á data de finalización do contrato ou de calquera das súas prórrogas, a súa intención 
de resolvelo

b) Non poderán conter cláusulas exclusivas que, de forma individual ou conxunta, 
fixar, recomenden ou incidan, directa ou indirectamente, no prezo de venda ao 
público do combustible”

11. A sentenza 632/2005 do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid establece que “ a aplicación do RD-L 6/2000 non 
interfere nas competencias atribuídas en exclusiva ás Comunidades Autónomas nas sinaladas materias, tendo 
en conta que dita norma non contén regulación urbanística nin territorial senón que contén medidas urxentes de 
intensificación da competencia en mercados de bens e servizos, con carácter xeral para conseguir a liberalización da 
economía española, aumentar a capacidade de crecemento potencial e a produtividade dos mercados enerxéticos, 
creando unha flexibilización do marco económico no que operan os axentes produtivos, tal e como se di expresamente 
na exposición de motivos polo cal, tería o seu fundamento no propio artigo 149.1.13 da CE, que atribúe á Estado 
competencia exclusiva para fixar as bases e a coordinación da planificación xeral da actividade económica...”



 - O cumprimento do establecido nesta norma resulta fundamental para garantir a 
independencia das estacións de servizo respecto do provedor almacenista, xa que lle 
facilita o cambio de provedor, e a súa liberdade para fixar os prezos do combustible. 
Por esta razón é aconsellable que o departamento ao que corresponda da Xunta de 
Galicia revise que os contratos de subministración en exclusiva  están adaptados ao 
novo marco legal.  

6.- Creación dunha central de compras por parte 
das estacións de servizo independentes

-Un dos principais problemas cos que se atopan as estacións de servizo independentes 
é a súa falta de poder negociador á hora de asinar contratos de abastecemento de 
combustible. O problema agudízase se se ten en conta que os subministradores 
almacenistas aos que poden acudir tamén son titulares de estacións de servizo e, 
por tanto competidores da estación independente.

- A creación dunha central de compras permitirá ás estacións independentes 
abastecerse de combustible en mellores condicións, o que lles pode deixar unha 
maior marxe para competir en prezos. 

7.- Información sobre os prezos
- A transparencia, especialmente en materia de prezos e condicións comerciais resulta 

imprescindible para que os mercados poidan funcionar de maneira competitiva. 
Por esta razón débense articular mecanismos para que os consumidores poidan 
coñecer en tempo real os prezos dos carburantes nas diversas estacións de servizo, 
con identificación e localización xeográfica das estacións de servizo cuxos prezos 
sexan máis baixos á súa posición ou posible percorrido.

- Débese establecer un sistema a través do cal as estacións de servizo comuniquen os 
seus prezos “en tempo real” ao departamento competente da Xunta de Galicia.

- Unha vez recibida a información sobre os prezos tense que poñer de inmediato a 
disposición dos potenciais usuarios demandantes do produto, de modo que poidan 
coñecer en cada momento a situación do mercado e elixir en función da súa situación 
a opción máis vantaxosa. Esta información, que non se proporciona na actualidade 
de modo tan inmediato e exhaustivo, levará a que os prezos tendan a descender 
aproximándose aos da empresa con prezos  máis baixos.

- A tecnoloxía actual permite deseñar aplicacións para que os consumidores poidan 
consultar os prezos en Internet e, mesmo recibilos nos seus teléfonos móbiles.

- Do mesmo xeito que nas autoestradas, deberíanse instalar nas principais cidades 
paneis informativos nos que se recollan os prezos dos carburantes en todas as 
Estacións de servizo da cidade ou da zona.
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8.- Actuacións do Consello Galego da Competencia
-  As autoridades de competencia están facultadas para impugnar os actos e disposicións 

con rango inferior ao de Lei que resulten contrarios á libre competencia. Facendo 
uso desta posibilidade, o Consello Galego da Competencia impugnará os actos e 
disposicións das Administracións Públicas que supoñan obstáculos á apertura de 
novas estacións de servizo.

- No exercicio das súas competencias, o Consello Galego dá Competencia pode 
presentar alegacións a demanda dos interesados no trámite de información 
pública do procedemento de outorgamento de licenzas municipais para a apertura 
de estacións de servizo en grandes superficies. Desta forma promoverase unha 
aplicación procompetitiva da normativa vixente naqueles casos que poidan afectar 
de forma negativa á competencia no mercado.
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