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CONSELLERÍA DE FACENDA

 

INFORME FUNCIÓN CONSULTIVA: FC 1/2013 - OBSERVACIÓN S 

DENDE O PUNTO DE VISTA DA COMPETENCIA AO 

ANTEPROXECTO DE LEI DE GARANTÍA DA UNIDADE DE 

MERCADO. 

 

 

PLENO: Informe Función Consultiva observacións dende o punto de vista da 

competencia ao Anteproxecto de lei de garantía da unidade de mercado. 

 

D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente. 

D. Fernando Cachafeiro García, vogal. 

 

En Santiago de Compostela, a 05 de febreiro 2013. 

 

Vista a solicitude de informe formulada pola Consellería de Economía e Industria, 

o Pleno do Consello Galego da Competencia, coa composición expresada a 

marxe e sendo relator ou seu presidente, D. Francisco Hernández Rodríguez, 

acordou emitir ou presente informe, ao amparo do disposto no art. 7.1 da Lei 

1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia. 

 

I. INTRODUCIÓN 

 

Con data do 1 de febreiro de 2013, a Concellería de Economía e Industria 

solicitou ao Consello Galego da Competencia que emitise informe sobre o 

Anteproxecto de lei de garantía da unidade de mercado, sometido a exposición 

pública polo Ministerio de Economía e Competitividade, tras a súa aprobación 

polo Consello de Ministros. 
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II. FINALIDADE DA NORMA 

 

Como se indica na exposición de motivos, o Anteproxecto nace coa finalidade de 

facer efectivo o principio de unidade de mercado e poñer fin á fragmentación do 

mercado nacional que dificulta a competencia efectiva e impide aproveitar as 

economías de escala que ofrece operar nun mercado de maior dimensión, o que 

desincentiva o investimento e reduce a competitividade. Nada se pode alegar 

dende este organismo a finalidade da norma que, en última instancia, non é outra 

que incrementar a competencia non mercado nacional mediante a supresión de 

trabas e barreiras à circulación de mercadorías e libre prestación de servizos en 

todo o territorio nacional. 

 

Agora ben, non sempre vai a resultar sinxelo compaxinar a unidade de mercado 

co Estado autonómico. Neste sentido hai que ter especialmente presentes as 

verbas do Tribunal Constitucional na Sentenza 96/2002, do 25 de abril. FJ 11, na 

que o Alto Tribunal sinala: 

“En múltiples ocasiones hemos afirmado que en Estados como el nuestro, 

de estructura territorial compleja, la exigencia de que los principios básicos 

del orden económico sean unos y los mismos en todo el ámbito nacional es 

una proyección concreta del más general principio de unidad que el art. 2 

CE consagra (SSTC 1/1982, de 28 de enero, F. 1; 11/1984, de 2 de 

febrero, F. 5; y 24/1986, de 14 de febrero, F. 4). Y, asimismo, hemos 

inferido reiteradamente de esa unidad, como consecuencia necesaria, la 

exigencia de un mercado único (STC 88/1986, de 1 de julio, F. 6), 

configurándola como un límite de las competencias autonómicas (STC 

71/1982, de 30 de noviembre, F. 2), término éste, el de «mercado», que 

equivale a «mercado nacional» o «mercado español», esto es, al espacio 

económico unitario, reconocido implícitamente como tal por el art. 139.2 CE 

(SSTC 1/1982, de 28 de enero, F. 1; 71/1982, de 30 de noviembre, F. 2; 

86/1984, de 27 de julio, F. 3; y 87/1985, de 16 de julio, F. 6). Dicho límite o, 

una vez más, la garantía de la «unidad de mercado» en el territorio 

nacional, no impide toda normación que, de una manera u otra pueda 

afectar a la libertad de circulación, sino la «fragmentación del mercado» 
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(STC 32/1983, de 28 de abril, F. 3), en el sentido de que «las 

consecuencias objetivas de las medidas adoptadas impliquen el 

surgimiento de obstáculos que no guardan relación con el fin 

constitucionalmente lícito que aquellas persiguen» (SSTC 37/1981, de 16 

de noviembre, F. 2; y 233/1999, de 16 de diciembre, F. 26).” 

 

III. VALORACIÓN DO CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA 

 
Sen prexuízo de que se poida realizar unha análise máis detallada no futuro, o 

Consello Galego da Competencia formula as seguintes consideracións xerais 

respecto do Anteproxecto normativo: 

 

1. O principio de eficacia en todo o territorio nac ional establécese en termos 

absolutos, o que pode ter efectos dificilmente prev isibles con relación á 

normativa autonómica. 

 

O aspectos máis relevante do Anteproxecto reside na consagración dos principios 

de "eficacia en todo o territorio nacional" (art. 6) e de "libre iniciativa económica en 

todo o territorio nacional (art. 19), en cuxa virtude ao operador económico (ou os 

bens producidos por este) que cumpra as normas do seu lugar de establecemento 

(lugar de orixe), non se lle poderán esixir novos "requisitos, cualificacións, controis 

previos ou garantías" por parte da autoridade doutra comunidade autónoma (lugar 

de destino). 

 

Este principio supón a plasmación, no plano interno, do principio de "libre 

prestación de servizos" que recollen os textos comunitarios e que se reflicte na 

idea de que a autoridade do lugar de destino, por un lado, respecte "o dereito dos 

prestadores a prestar servizos nun lugar distinto daquel no que estean 

establecidos" e, por outro, "non" supedite "o acceso a unha actividade de servizos 

ou o seu exercicio nos seus respectivos territorios requisitos" que non reflictan 

unha razón de imperioso interese xeral (véxase, por todos, o art. 16 da Directiva 

de servizos). 
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Chama poderosamente a atención, non obstante, que o texto do Anteproxecto 

non admita excepcións ao citado principio, a diferenza do que sucede no ámbito 

comunitario no que os Estados membros si poden requisitos adicionais aos 

prestadores de servizos establecidos noutro Estado membro, sempre e cando as 

devanditas limitacións, dun lado, sexan necesarias, proporcionais e non 

discriminatorias; e, doutro, estean xustificadas "por razóns de orde pública, 

seguridade pública, saúde pública ou protección do medioambiente". 

 

Ao non se considerar no Anteproxecto ningún tipo de excepción a este principio 

xeral, a norma podería entrar en conflito coa doutrina do Tribunal Constitucional á 

que xa nos referimos no sentido de que a unidade de mercado no territorio 

nacional, non impide toda normación que, dun xeito ou outra poida afectar á 

liberdade de circulación. 

 
A consecuencia deste principio de eficacia en todo o territorio nacional entendido 

en termos absolutos é que se pode producir en España o que os anglosaxóns 

denominan "race to the bottom" na que sairían beneficiadas as comunidades 

autónomas con normas máis laxas na materia. Como regra xeral, non ten por que 

resultar negativo que as empresas establezan o seu domicilio nas comunidades 

con normas máis flexibles e eficientes ou que, directamente, máis favorezan o 

exercicio da súa actividade. Non obstante, débese prever un réxime de 

excepcións a este principio que evite, nalgúns casos, que as empresas poidan 

eludir a aplicación de normas autonómicas que sexan "necesarias, proporcionais 

e non discriminatorias" cambiando o seu domicilio social. 

 

En numerosas ocasións darase a situación, un tanto ilóxica, de que unha 

determinada norma autonómica acorde coa Lei paraugas e a Directiva de servizos 

non se poida aplicar a unha empresa que opera nesa comunidade pola única 

razón de que na súa comunidade de orixe non existe unha norma similar.  

 

En todo caso débese asumir que unha cantidade inxente de normas autonómicas 

vanse quedar sen efecto, de forma total ou parcial. 
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2. O Anteproxecto prescinde do labor que en defensa  da unidade de 

mercado poderían desempeñar as Autoridades Autonómi cas de 

Competencia. 

 

O art. 27 do Anteproxecto lexitima a mercados e competencia para a interposición 

do recurso contencioso administrativo fronte a calquera acto ou disposición que 

se considere contraria á unidade do mercado. 

 

Non obstante, o Anteproxecto non ten en conta que algunhas CCAA asumiron as 

competencias executivas en materia de defensa da competencia e creado 

organismos para este fin. 

 

As Autoridades autonómicas de Competencia poderían desempeñar un 

importante labor en defensa da unidade de mercado, se o Anteproxecto lles 

atribuíse unha lexitimación en termos similares a da CNCM en relación con 

aqueles actos contrarios á unidade de mercado de dimensión meramente 

autonómica. Pensemos, por exemplo na impugnación de ordenanzas municipais 

contrarias á unidade de mercado. 

 

As autoridades autonómicas están en mellor situación para resolver este tipo de 

prácticas máis locais e poderían aliviar a carga de traballo da CNCM. 

 

3. Escasa participación dos entes locais. 

 

A experiencia demostra que unha gran parte das restricións á actividade 

económica son consecuencia de ordenanzas municipais aprobadas polas  

corporacións locais. Non obstante, en Anteproxecto apenas refírese aos entes 

locais, aos que se atribúe un nivel de implicación mínimo nas tarefas de 

colaboración inter-administrativa. 
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4. Aplicación a todos os sectores económicos. 

 

Outra das novidades máis significativas do Anteproxecto, ao noso xuízo, consiste 

en estender o seu ámbito de aplicación a todas as actividades económicas. En 

efecto, o art. 2 do Anteproxecto dispón que "esta Lei será de aplicación ao acceso 

a actividades económicas en condicións de mercado e o seu exercicio", sen 

excluír -polo tanto- ningún sector como sucede na Lei paraugas (art. 2.2). 

 

A pesar da súa transcendencia, sorprende que a Exposición de Motivos do 

Anteproxecto non faga referencia ás consecuencias que ten a aplicación dos seus 

principios a sectores que están excluídos na Lei paraugas como, por exemplo, os 

servizos no ámbito do transporte ou os servizos sanitarios. 

 

5. Resolución administrativa dos conflitos. 

 

O Anteproxecto crea unha entidade administrativa pertencente á Administración 

Xeral do Estado encargada de supervisar o cumprimento do texto legal, co 

propósito de axilizar a tramitación das reclamacións que se poidan presentar e 

sen prexuízo da tutela que poidan exercer os tribunais de xustiza. 

 

Resulta cuestionable que un organismo da Administración Xeral do Estado poida 

estar en condicións de resolver as difíciles cuestións -moitas delas de índole 

constitucional- que se formularán no caso de que finalmente se aprobe o 

Anteproxecto. 

 

Atrevémonos a suxerir que sería mellor facer recaer este labor nos tribunais de 

xustiza, como sucede no ámbito das liberdades comunitarias. Todo iso sen 

prexuízo de que o órgano que se crea poida realizar funcións necesarias en 

materia de coordinación. 
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6. A liberdade de circulación de bens e a libre pre stación de servizos non 

son asimilables. 

 

Segundo a rica xurisprudencia comunitaria na materia, a liberdade de circulación 

de bens recoñecida e a liberdade de prestar servizos recoñecidas no TFUE non 

son asimilables. Cada unha ten as súas propias características e excepcións. Por 

este motivo, sorprende que aínda que o Anteproxecto non distinga entre uns e 

outros. 

 

É máis, aínda que se afirma que se aplica a todos os sectores económicos, en 

ocasións a terminoloxía que emprega parece excluír a súa aplicación aos 

servizos. Así, por exemplo, o art. 19 a operadores económicos e aos bens 

producidos por estes, pero non menciona os servizos que poidan prestar. 

 

7. Unha parte do Anteproxecto recolle principios co mo as liberdades de 

establecemento e circulación, ou o principio de reg ulación eficiente que xa 

están recoñecidas no noso Ordenamento. 

 

Os principios vinculados ás liberdades de establecemento e circulación que 

proclama o Anteproxecto, encóntranse xa recollidos na nosa lexislación -entre 

outras- nas denominadas Lei paraugas (Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o 

libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio) e Lei ómnibus (Lei 

25/2009, do 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). 

 

Neste sentido, obsérvense as coincidencias entre os Capítulos II ("Liberdade de 

establecemento dos prestadores de servizos"); III ("Libre prestación de servizos 

para prestadores doutro Estado membro"); e VI ("Cooperación administrativa para 

o control efectivo dos prestadores") da Lei paraugas e os capítulos II ("Principios 

de garantía da liberdade de establecemento e a liberdade de circulación"); IV 

("Garantías ao libre establecemento e circulación"); III ("Garantía da cooperación 
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entre as Administracións Públicas"); e VI ("Supervisión dos operadores 

económicos") do Anteproxecto. 

 

Do mesmo modo, os principios relacionados coa simplificación administrativa que 

enumera o Anteproxecto, os encontramos xa na Lei paraugas. Confróntese, ao 

respecto, o Capítulo V ("Simplificación administrativa") da Lei paraugas, cos 

artigos 5 ("Principio de necesidade e proporcionalidade das actuacións das 

autoridades competentes"); e 7 ("Principio de simplificación de cargas") do 

Anteproxecto. 

 

VI. CONCLUSIÓNS 

 

Como conclusión xeral podemos afirmar que o intento de afondar na unidade de 

mercado para incrementar a competitividade e produtividade das empresas é un 

fin que comparte o Consello Galego da Competencia. Non obstante, os termos 

absolutos nos que o Anteproxecto regula os principios de eficacia e libre iniciativa 

económica en todo o territorio nacional van deixar sen efecto, de forma parcial ou 

total, inxentes cantidades de normativa autonómica, con independencia de que 

esta sexa totalmente prescindible, como acontecerá nalgúns casos, ou de que 

sexa necesaria, proporcional e non discriminatoria nos termos previstos pola Lei 

paraugas e pola Directiva de servizos. 

 

En relación con este posible exceso de celo na salvagarda da unidade de 

mercado, hai que dicir, seguindo a un dos máis relevantes mercantilistas 

españois, que a unidade de mercado é bastante difícil de romper, e existe, sen 

que ninguén a discuta, na Unión Europea e nos Estados Unidos de América 

coexistindo con réximes fiscais diferenciados e con regras de comercio interior 

distintas, mesmo cunha multiplicidade de normativas societarias. 

 


