
  

 
 

1 
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INFORME PROXECTOS NORMATIVOS IPN 1/2012 – ANTEPROXECTO DE LEI DE 

VIVENDA DE GALICIA. 

 

PLENO:  

 

D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente. 

D. Fernando García Cachafeiro, vogal. 

 

En Santiago de Compostela, a 07 de marzo de 2012. 

 

Vista a solicitude de informe sobre o Anteproxecto de Lei de vivenda de Galicia, remitido 

pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, da Xunta de Galicia, que 

tivo entrada neste organismo o 24 de xaneiro de 2012, o Pleno do Consello Galego da 

Competencia, coa composición expresada na cabeceira deste informe e sendo relator D. 

Francisco Hernández Rodríguez, presidente, acordou emitir o presente Informe, ao 

amparo do disposto no art. 7.1 c) da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do 

Consello Galego da Competencia (LRCGC). 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con data de 24 de xaneiro de 2012, o Director Xeral do Instituto Galego de Vivenda e 

Solo (IGVS), da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, da Xunta de 

Galicia, remitiu ao Consello Galego da Competencia copia do Anteproxecto de Lei de 

vivenda de Galicia, para que emita o Informe previsto no art. 7 c) da Lei 1/2011, do 28 de 

febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia. Este artigo, baixo o título de 

“funcións consultivas” establece que en todo caso o Consello ditaminará “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”. 

 

 O día 28 de febreiro de 2012, o Pleno do Consello Galego da Competencia, ca 

composición expresada, adoptou o acordo de emitir o seguinte informe. 
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 As observacións formuladas en este informe non esgotan as posibilidades de 

identificación das posibles restricións da competencia existentes no Anteproxecto de Lei. 

 

 

II.- Valoración global do anteproxecto dende a pers pectiva da libre competencia 

 

A norma examinada, trata de dar resposta as innovacións xurdidas na materia nos 

últimos anos, recollendo as achegas normativas existentes que se consideran 

merecedoras de conservación. A o mesmo tempo ten por obxecto determinar un marco 

estable e simplificado que permita, especialmente ás persoas consumidoras e usuarias 

das vivendas, dispoñer dunha norma de referencia que lle outorgue seguridade xurídica e 

garantía de calidade nun tema de tal transcendencia como o da vivenda. 

 

Tal e como afirma a propia exposición de motivos do anteproxecto, este inclúe 

regulacións orientadas a garantir o acceso á vivenda a quen realmente o necesita ao 

mesmo tempo que establece medidas que aportan seguridade xurídica ao mercado 

inmobiliario e garantías as persoas adquirentes e usuarias das vivendas, constituíndo así 

un instrumento que poida achegar estabilidade e dinamismo ao sector e permita estimular 

a promoción e a rehabilitación das vivendas en xeral e das protexidas en particular. 

 

Nin o intento de regular o mercado da vivenda dun xeito global nin os obxectivos 

perseguidos polo lexislador presentan, a priori, problemas dende a perspectiva da 

defensa da libre competencia no mercado. A regulación, que non intervención, dun 

mercado tan relevante para a economía dun país como o da vivenda, coa finalidade de 

achegar estabilidade e dinamismo ao mesmo ao tempo que se intenta garantir un 

elevado grado de protección ao consumidor pode estar plenamente xustificada en función 

das características do mercado. 

 

En todo caso, esta regulación debe manterse nos límites do estrictamente 

necesario, de forma que non interfira o funcionamento  da libre competencia no mercado. 

O mercado da vivenda, ao tratarse, en termos xerais, dun mercado cun elevado número 

de oferentes e de demandantes é susceptible de regularse por se mesmo,  de acordo cas 

regras da oferta e a demanda, polo que a regulación administrativa debe limitarse a 

corrixir os posibles fallos do mercado, en especial, a necesidade de información e 

seguridade dos adquirentes de vivenda e, no seu caso, a adoptar medidas de 
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dinamización e estímulo dun sector que, coma o da vivenda, está sendo fortemente 

castigado pola crise económica. 

 

 

III.- A problemática da regulación do mercado da vi venda 

 

A pesares de que a vivenda e un ben de primeira necesidade cuxo goce 

concíbese no noso ordenamento xurídico coma un dereito de rango constitucional, a 

realidade e que a adquisición dunha vivenda continúa a ser un importante problema para 

a maioría dos cidadáns. O alto prezo das vivendas fai moi difícil, en incontables ocasións, 

que o dereito ao goce dunha vivenda digna e axeitada recoñecido no artigo 47 da vixente 

Constitución de 1978 póidase materializar de un xeito efectivo.  

 

O problema do alto prezo da vivenda débese, en gran medida á elevada 

repercusión do custo do solo urbanizable, de aí que a regulación do mercado do solo 

sexa obxecto de numerosos estudos e, tamén, de importantes polémicas. Neste senso 

cabe recordar o “Informe do Tribunal de Defensa da Competencia sobre o mercado do 

solo”, de 1993, no que este organismo asumía, como punto de partida, que o “ius 

aedificandi” forma parte integral do dereito de propiedade polo que poderíanse tolerar 

certas limitacións xenéricas pero non a estricta definición do seu contido a través do 

planeamento urbanístico. Neste sentido defendía o Tribunal que o planeamento 

urbanístico é un caso de “intervencionismo extremo” que xenera unha elevada escaseza 

de solo.  

 

Polo que se refire estrictamente ao mercado da vivenda hai que ter en conta que 

se trata dun ben de primeira necesidade que ten un custo moi elevado, polo que a 

adquisición dunha vivenda en propiedade pode condicionar a vida dunha familia durante 

moitos anos. Esto xustifica a necesidade dun grado de protección ao consumidor moi 

alto.  

 

A solución mais axeitada dende o punto de vista da libre competencia e que a 

protección se acade pola vía da información. Un consumidor ben informado se atopa en 

condicións de adoptar a decisión máis axeitada as súas necesidades coñecendo todos os 

riscos que isto conleva. Así, unha regulación que promove a información e a 

transparencia no mercado é menos restrictiva e intervencionista que calquera outra vía, 
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de forma que permite acadar elevados niveis de protección ao consumidor sen restrinxir 

innecesariamente a actividade do mercado en cuestión. 

 

 

IV.- Comentarios ao articulado  

 

 De acordo co establecido no artigo 7º.1 c) da Lei 1/2011, neste apartado do 

informe só se fará referencia a aqueles aspectos do Anteproxecto que, en opinión do 

Consello poidan ter algún efecto sobre a competencia efectiva nos mercados. 

 

 1.- Sobre a creación do Rexistro de Promotores da Comunidade Autónoma 

de Galicia.  

 

 Na sección terceira do capítulo cuarto do título primeiro da Lei créase o Rexistro 

de promotores da Comunidade Autónoma de Galicia. Este rexistro, no que haberán de 

inscribirse todas as persoas físicas ou xurídicas que realicen a actividade de promoción 

da vivenda, ten por finalidade fomentar a calidade do proceso edificatorio, ofrecer 

maiores garantías e seguridade ás persoas consumidoras e usuarias e garantir a 

transparencia no mercado inmobiliario.   

 

 A inscrición obrigatoria nun rexistro administrativo como paso previo ao exercicio 

dunha determinada actividade podería constituír unha autorización aos efectos do artigo 

5 da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o 

seu exercicio. Esta Lei establece o principio xeral de liberdade de establecemento dos 

prestadores de servicios e considera que as autorizacións constitúen un suposto  

excepcional sometido ao cumprimento de estrictos requisitos. 

 

 Así, o  artigo quinto establece que 

 

 “ a normativa reguladora do acceso a unha actividade de servicios ou do exercicio 

da mesma non poderá impoñer aos prestadores un réxime de autorización, salvo 

excepcionalmente e sempre que concorran as seguintes condicións, que deberán 

motivarse suficientemente na Lei que estableza dito réxime. 
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 a) Non discriminación: co eximen de autorización non resulte discriminatorio nin 

directa nin indirectamente en función da nacionalidade ou de que o establecemento se 

atope ou non no territorio da autoridade competente ou, por lo que se refire a sociedades, 

por razón do lugar de localización do domicilio social; 

 

 b) Necesidade: que o réxime de autorización este xustificado por unha razón 

imperiosa de interese xeral, 

 

 c) Proporcionalidade: que o dito réxime sexa o instrumento máis adecuado para 

garantir a consecución do obxectivo que se persegue porque non existan outras medidas 

menos restrictivas que permitan obter o mesmo resultado, en particular cando un control 

a posteriori se producise demasiado tarde para ser realmente eficaz. Así, en ningún caso, 

o acceso a unha actividade de servizos ou o seu exercicio suxeitaranse a un réxime de 

autorización cando sexa suficiente unha comunicación ou unha declaración responsable 

do prestador mediante a que se manifeste, no seu caso, o cumprimento dos requisitos 

esixidos e se facilite a información necesaria á autoridade competente para o control da 

actividade”  

 

 Para determinar a compatibilidade do Rexistro de Promotores de Galicia co artigo 

quinto da Lei 17/2009 sobre o libre acceso as actividades de servizos e o seu exercicio 

compre dar resposta a tres cuestións: se a actividade de promoción tal e como se regula 

no artigo 24 do anteproxecto entra no ámbito de aplicación da Lei 17/2009, se a inscrición 

obrigatoria no Rexistro pode considerarse unha autorización e, finalmente, se de ser unha 

autorización para o acceso a unha actividade e servizos, cumpre cos requisitos de non 

discriminación, necesidade e proporcionalidade previstos no artigo quinto da Lei. 

 

 a) A promoción de vivenda é unha actividade de serv icios sometida a Lei 

paraguas (Lei 17/2009) 

 

 Polo que respecta á primeira das cuestións, o artigo 24 do anteproxecto considera 

que teñen a condición de promotores as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou 

privadas, que individual ou colectivamente, decide, impulsa, programa e financia, con 

recursos propios ou alleos, as obras de edificación para si ou para a súa posterior 

enaxenación, entrega ou cesión a terceiros baixo calquera título. Pola súa parte, o artigo 

segundo da Lei 17/2009 establece como ámbito de aplicación  
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 “os servicios que se realizan a cambio dunha contraprestación económica e que 

son ofrecidos ou prestados no territorio español por prestadores establecidos en España 

ou en calquera outro Estado membro” 

 

 A promoción de vivendas para a súa enaxenación, entrega ou cesión a terceiros 

baixo calquera título encaixa indudablemente no concepto de actividade de servicios 

previsto na Lei 17/2009. Aínda que o propio artigo segundo contén unha longa lista de 

actividades excluídas do ámbito de aplicación da norma, a promoción de vivendas non se 

atopa entre elas.  

 

 Polo tanto debemos concluír que o réxime de acceso á actividade de promoción 

previsto no anteproxecto está suxeito ao disposto na Lei 17/2009 sobre libre acceso as 

actividades de servizos.  

 

 b) A inscrición no Rexistro de Promotores de Galici a non é unha 

autorización 

 

 En segundo lugar compre determinar se a obriga de inscrición nun rexistro 

obrigatorio e unha autorización ou se, polo contrario, pode considerarse coma unha mera 

condición ou requisito non restrictiva para o exercicio da actividade.  

 

 O artigo 25 do anteproxecto establece que haberán de inscribirse no rexistro todas 

as persoas físicas ou xurídicas que realicen a actividade de promoción da vivenda para a 

súa posterior enaxenación, entrega ou cesión a terceiros baixo calquera título.  

 

 O artigo terceiro da Lei 17/2009 establece que aos efectos da aplicación da Lei se 

entenderá por autorización 

 

 “Calquera acto expreso ou tácito da autoridade competente que se esixa, para o 

acceso a unha actividade de servicios ou o seu exercicio” 

 

Aínda que o anteproxecto en ningún momento emprega o termo “autorización”, a 

inscrición obrigatoria no rexistro previa ao inicio da actividade pode considerarse unha 

autorización se a incorporación do promotor ao mesmo depende dun acto da autoridade 
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competente. Se, polo contrario, a incorporación ao rexistro é automática tras a 

presentación dunha comunicación previa ou declaración responsable co contido previsto 

na norma, neste caso non nos atoparíamos ante unha autorización senón ante un mero 

requisito para o exercicio da actividade.  

 

O artigo 26 do anteproxecto refírese á inclusión dos promotores no Rexistro, para 

o cal só require a presentación dunha comunicación previa nos termos do artigo 71 bis da 

Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 

administrativo común. De acordo co disposto neste precepto, as comunicacións previas 

permitirán, con carácter xeral, o recoñecemento ou exercicio dun dereito ou ben o inicio 

dunha actividade dende o día da súa presentación, sen prexuízo das facultades de 

comprobación, control e inspección que teñan atribuídas as Administracións públicas. En 

consecuencia, os promotores incorporaranse ao Rexistro polo mero feito de presentar 

unha comunicación previa co contido previsto na norma, polo que, tecnicamente non nos 

atopamos ante un réxime de autorización. De todos los xeitos, o artigo 27 do 

anteproxecto afirma que o procedemento de inscrición dos promotores no Rexistro 

determinarase regulamentariamente.  

 

A Lei 17/2009 establece no artigo quinto que “en ningún caso, o acceso a unha 

actividade de servicios ou o seu exercicio suxéitanse a un réxime de autorización cando 

sexa suficiente unha comunicación ou unha declaración responsable do prestador...”. 

Esto permítenos deducir, sen ningún xénero de dúbidas que un sistema de inscrición 

mediante unha declaración previa non constitúe unha autorización. 

 

c) O Rexistro de Promotores é un requisito para o e xercicio da actividade 

que cumpre as esixencias da Lei 17/2009 

 

 En todo caso, a incorporación obrigatoria a un rexistro administrativo é un 

requisito para o exercicio dunha actividade, en principio sometida a un réxime de libre 

prestación de servicios, polo que resulta de aplicación o artigo 9 da Lei 17/2009, que 

contén os principios aplicables aos requisitos esixidos.  

 

 “1.- As Administracións públicas non poderán esixir requisitos, controles 

previos o garantías equivalentes ou comparables, pola súa finalidade a aqueles a os que 

xa este sometido o prestador en España o en outro Estado membro. 
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 2.- Todos os requisitos que supediten o aceso a unha actividade de 

servicios ou o seu exercicio deberán axustarse aos seguintes criterios: 

 

a) Non ser discriminatorios 

b) Estar xustificados por unha necesidade imperiosa de interese xeral 

c) Ser proporcionados a dita razón imperiosa de interese xeral 

d) Ser claros e inequívocos 

e) Ser obxectivos 

f) Ser feitos públicos con antelación 

g) Ser transparentes e accesibles 

 

3.- O acceso a unha actividade de servizo ou o seu exercicio rexerase polo 

principio de igualdade de trato e non discriminación.  

 

Ao tratarse dun Rexistro de natureza informativa, regulado nunha Lei e no que as 

informacións que se deben achegar son as mesmas para todos os solicitantes, pódese 

considerar que a inclusión obrigatoria no mesmo é un requisito non discriminatorio, claro 

e inequívoco, obxectivo, feito público con anticipación, transparente e accesible. 

 

Agora ben, ao tratarse en todo caso dunha restrición a os efectos do artigo 5 da lei 

17/2009 sobre o libre acceso as actividades de servizos e o seu exercicio, no 

procedemento de elaboración do anteproxecto, especialmente na súa memoria 

xustificativa, así como na parte expositiva da Lei deberá xustificarse que a inscrición non 

é discriminatoria senón que é necesaria e proporcional, nos termos do citado artigo 

quinto. O cumprimento dos principios de necesidade e proporcionalidade que inspiran a 

regulación da Directiva de Servizos e a Lei 17/2009 requiren a xustificación da creación 

do Rexistro a luz destes principios. 

 

De acordo co  artigo 25 do anteproxecto, o Rexistro créase para “fomentar a 

calidade do proceso edificatorio, ofrecer maiores garantías e seguridade as persoas 

consumidoras e usuarias e garantir a transparencia no mercado inmobiliario”. Por outra 

parte, na exposición de motivos do anteproxecto se xustifica a creación do Rexistro pola 

“necesidade de fomentar a calidade da construción, posibilitando que a cidadanía coñeza 

con quen contrata, diferenciando os/as auténticos empresarios profesionais dos/as que 
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carecen de tales condicións, garantindo, en suma, a transparencia do mercado 

inmobiliario, a cuxo fin se esixe o reflexo no Rexistro dunha serie de datos que se 

consideran significativos dos promotores”. Así mesmo afírmase que o Rexistro créase 

respectando os principios de non discriminación, de razóns imperiosas de interese xeral, 

e de proporcionalidade propugnados pola Directiva 2006/123 do Parlamento Europeo e 

do Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior. 

 

Por outro lado hai que ter en conta que no noso ordenamento xurídico xa existe o 

Rexistro Mercantil, que ten por finalidade recoller e dar publicidade a determinadas 

informacións sobre os empresarios. Como os promotores teñen a condición xurídica de 

empresarios e, polo tanto, teñen que estar inscritos no Rexistro mercantil, salvo que se 

trate de empresarios individuais, en cuxo caso a inscrición e potestativa, o Rexistro de 

promotores de Galicia só se xustifica si recolle informacións sobre os promotores, que 

resultan relevantes para os adquirentes de vivenda e que non constan no Rexistro 

Mercantil. Neste senso, a información sobre os medios dos que dispón o promotor para 

desenvolver a súa actividade, as obras executadas e en curso de execución, e as 

sancións e resolucións xudiciais firmes en materia de vivenda e actividade urbanística 

son informacións pertinentes e axeitadas para acadar os fins que persegue o rexistro de 

promotores e que, ademais non constan no rexistro mercantil.  

 

Outra cuestión importante en relación co Rexistro de Promotores de Galicia e a 

necesidade de evitar duplicidades con outros rexistros existentes de forma que si algún 

promotor estivese inscrito en algún rexistro similar en España ou en outro Estado 

membro da Unión Europea debería poder realizar a súa actividade en Galicia acreditando 

este feito. Neste sentido, o artigo noveno da Lei 17/2009 do 23 de novembro establece 

que 

 

“As administracións públicas non poderán esixir requisitos, controles previos ou 

garantías equivalentes ou comparables, pola súa finalidade a aqueles aos que xa 

estivese sometido o prestador en España ou en outro Estado membro...” 

 

 

2.- Sobre a regulación da publicidade da oferta de vivendas  
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A publicidade comercial é unha das ferramentas máis importantes cas que conta o 

empresario para poder desenvolver a súa actividade con éxito en mercados competitivos. 

O réxime da publicidade atópase na Lei 34/1998, de 11 de novembro, xeral de 

publicidade. A regulación da publicidade comercial é competencia exclusiva do Estado de 

acordo co artigo 149.1, 6 e 8 da Constitución Española, polo que o réxime do 

anteproxecto en materia de publicidade debe de estar en consonancia coa normativa 

estatal.  

 

Neste sentido, o artigo 13 que leva por título  “da publicidade en materia de 

vivenda” reproduce, adaptado ao contexto específico da vivenda o artigo 1 da Lei Xeral 

de publicidade que establece que: 

 

“A os efectos desta Lei entenderase por publicidade: toda forma de comunicación 

realizada por unha persoa física ou xurídica, pública ou privada, no exercicio dunha 

actividade comercial, industrial, artesanal ou profesional, co fin de promover de forma 

directa ou indirecta a contratación de bens mobles ou inmobles, servicios, dereitos e 

obrigas” 

 

Polo que respecta ó artigo 14 “carácter vinculante da publicidade”, e os artigos 

seguintes , referente as mencións obrigatorias a publicidade das vivendas, á información 

previa a venda e á información sobre o prezo, hai que ter en conta o disposto no Real 

decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da 

Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras Leis complementarias.  

 

En todos os casos as previsións do anteproxecto son coherentes e respectuosas 

co disposto no Real decreto Lexislativo 1/2007.  

 

 

V. RECOMENDACIÓNS 

 

1.- A creación do Rexistro de promotores de Galicia aínda que non supón unha 

autorización si é un requisito no sentido do artigo 9 da Lei 17/2009, do 23 de novembro, 

sobre o libre acceso as actividades de servizos e o seu exercicio, polo que deberá estar 

debidamente xustificada na memoria xustificativa e no articulado da norma. A 

xustificación deberá centrarse dun xeito especial no carácter no discriminatorio da 
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restrición e na súa proporcionalidade en relación ao obxectivo perseguido. En relación 

coa proporcionalidade a Lei e a xurisprudencia insisten no feito de que a restrición non 

será proporcional se existen alternativas menos onerosas ou restrictivas. Ao mesmo 

tempo débense pór en relación aos beneficios que se pretenden obter coa medida cos 

prexuízos causados ao principio de liberdade de establecemento.  

 

2.- Cando se regule regulamentariamente o procedemento de inscrición dos promotores 

no Rexistro non se debe desvirtuar, baixo ningún concepto, o réxime de comunicación 

previa previsto no anteproxecto para facer que na práctica funcione coma unha 

autorización. En este sentido, o artigo 71.bis.3 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de 

réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común  

establece que  

 

 “As declaracións responsables e as comunicacións previas producirán os efectos 

que se determinen en cada caso pola lexislación correspondente e permitirán, con 

carácter xeral, o recoñecemento ou o exercicio dun dereito ou ben o inicio dunha 

actividade, dende o día da súa presentación, si prexuízo das facultades de 

comprobación, control e inspección que teñan atribuídas as Administracións públicas”. 

 

 3.- A inscrición no Rexistro de Promotores de Galicia non debe dar lugar a 

duplicidades para as empresas que operen en España ou en outros Estados da Unión 

Europea. Por esta razón debería establecerse que si o promotor xa se atopa inscrito nun 

rexistro de similares características e cun nivel de información equiparable ao do rexistro 

galego, o promotor poderá iniciar a súa actividade en Galicia facendo constar a 

mencionada inscrición. 

 

 4.- A información recollida no Rexistro de Promotores de Galicia debe limitarse a 

infamacións que non se atopen xa recollidas no Rexistro Mercantil co fin de evitar cargas 

innecesarias a os operadores económicos. 

 

5.- O regulamento que estableza a organización, estrutura, tipoloxía de asentos e 

procedemento de inscrición dos promotores no Rexistro deberá ser informado polo 

Consello Galego da Competencia. 


