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01. 

Informe do Consello Galego da Competencia 
sobre uniformes escolares

1. Presentación
Cada ano, o comezo do curso supón para as familias galegas un gasto 

significativo como consecuencia da compra dos libros, o material e o uniforme 
escolar, naqueles centros nos que a uniformidade é obrigatoria.

O Consello Galego da Competencia considera que na actualidade non existe 
suficiente competencia no mercado de uniformes escolares en Galicia. 
Preocúpanos que os colexios impoñan aos pais e nais onde comprar os 
uniformes dos seus fillos. Por regra xeral, cando os pais non poden elixir, 
terminan pagando un prezo máis alto ao que existiría se tivesen provedores 
alternativos de uniformes. A competencia entre vendedores é a mellor 
garantía de que pais e nais paguen menos polos uniformes escolares.

Nos últimos anos, o Consello Galego da Competencia recibiu diversas 
queixas de familias relacionadas cos uniformes escolares. A maioría  proveñen 
de pais e nais que denuncian o elevado prezo dos uniformes e a obriga   
de adquirilos nun único punto de venda. Neste sentido, as queixas teñen 
sempre o denominador común de que se refiren a colexios que atribúen a 
fabricación e venda dos seus uniformes a unha única empresa en réxime de 
exclusividade, excluíndo polo tanto a competencia.

A preocupación polos uniformes escolares é habitual noutras autoridades 
de competencia da nosa contorna. No Reino Unido, a Competition and Markets 
Authority estima que a falta de competencia no mercado de uniformes 
escolares supón un sobrecusto de máis de 60 millóns de libras ao ano 
para as familias británicas. Este organismo conclúe que os uniformes dos 
colexios que teñen un contrato de distribución exclusiva cun único provedor 
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son un 23% máis caras que cando existe liberdade para a distribución 
das mesmas. Devandito incremento dos prezos, ademais, non compensa 
o beneficio neto que os colexios obteñen coa distribución exclusiva. En 
parecidos termos, a Competition Commission de Irlanda tamén alerta de que 
a falta de competencia supón que moitas familias paguen polos uniformes 
dos seus fillos uns prezos superiores aos que resultarían nun mercado con 
competencia efectiva.

Con estes antecedentes, o Consello Galego da Competencia elaborou o 
presente informe co obxectivo de introducir máis competencia no mercado 
dos uniformes escolares. O informe non se pronuncia acerca de se o uniforme 
escolar  é positivo ou negativo para a comunidade educativa. Tampouco é a 
nosa misión determinar que pezas ha de incluír a uniformidade obrigatoria. 
Ambas as dúas cuestións corresponde decidilas aos centros educativos. O 
que pretendemos con este informe é que, se se opta por unha uniformidade, 
se busquen fórmulas que permitan introducir competencia na fabricación 
e venda dos uniformes, no entendemento de que a competencia é a mellor 
garantía de que as familias poidan adquirir pezas de calidade ao mellor 
prezo.



O Consello Galego da Competencia realizou un amplo estudo para coñecer 
a política de uniformes dos centros, para saber quen está autorizado para 
vendelos, como se seleccionan estes distribuidores, que control exercen 
os centros sobre os vendedores de uniformes e quen toma as decisións na 
materia. Os resultados do devandito estudo analízanse na primeira parte do 
informe.

Na segunda parte do presente informe, comparamos o prezo das pezas 
do uniforme que só se poden adquirir por canles de venda autorizados, 
respecto do das pezas básicas que se poden comprar en calquera lugar. 
Ao mesmo tempo, examinamos como o modelo de distribución (exclusivo, 
selectivo, etc.) afecta o prezo do uniforme oficial.

O informe culmina cunha valoración dos acordos de distribución de 
uniformes, entre centros educativos e distribuidores, coa Lei de Defensa da 
Competencia.

02. 

Estrutura do Informe
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O Consello Galego da Competencia é un organismo administrativo 
autónomo, adscrito organicamente á Consellería  de Facenda, que ten como 
finalidade a defensa e a promoción da competencia en Galicia.

O Consello desempeña a función de instruír e sancionar as condutas 
empresariais prohibidas pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 
competencia (LDC) sempre que teñan efectos exclusivamente na 
Comunidade Autónoma de Galicia.

O Consello Galego da Competencia ten encomendadas tamén funcións 
consultivas e de promoción da competencia efectiva nos mercados da 
Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a elaboración de informes 
xerais sobre a competencia ou sobre determinados sectores.

O presente informe, que se enmarca precisamente na nosa función de 
promoción da competencia, foi aprobado polo Pleno do Consello Galego da 
Competencia o día 30 de novembro de 2014. 

Na elaboración do informe colaborou de maneira sobresaliente Dna. Laura 
López Castro, en virtude do convenio para a realización de prácticas externas 
curriculares subscrito coa Universidade da Coruña. 

O Consello Galego 
da Competencia

03. 

O Consello Galego da Competencia



4.1. A Enquisa

Datos técnicos 

Entre finais do 2013 e principios do 2014, o Consello  Galego da Competencia 
efectuou unha enquisa a centros educativos galegos para coñecer o estado 
da competencia no mercado dos uniformes. 

A estes fins, enviouse un cuestionario ao conxunto de centros educativos 
da Comunidade recollidos na páxina da Xunta de Galicia:

https://www.edu.xunta.es/webcentros 

O estudo limitouse aos centros educativos públicos, privados e 
concertados que imparten ensino nos niveis de educación infantil, primaria 
e secundaria. En concreto, a enquisa enviouse aos centros que tiñan a 
seguinte denominación: 

• CEIP: Colexio Educación Infantil e Primaria

• CEP: Colexio Educación Primaria

• CPR: Centro Privado

• EEI: Escola de Educación Infantil

• IES: Instituto de Educación Secundaria

• CPI: Centro Público Integrado

O Consello Galego da Competencia utilizou a ferramenta gratuíta google 
drive que permite cumprimentar a enquisa en liña de forma moi sinxela. 
O emprego deste mecanismo permite un significativo aforro de custos ao 
tramitarse as preguntas e as respostas exclusivamente a través de Internet

04. 

Primeira parte: como se comercializan 
os uniformes escolares en Galicia
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Na enquisa remitida aos centros proporcionábanse datos de contacto co 
Consello Galego da Competencia para posibles dúbidas que se puidesen 
producir. Tamén na páxina web do organismo constaba unha nota de prensa 
na que se explicaban os motivos da citada enquisa. 

Responderon o cuestionario máis do 50% dos centros aos que se lle 
enviou. Por conseguinte, os datos que a continuación se expoñen resultan 
meramente indicativos da situación actual dos uniformes escolares en 
Galicia, sen prexuízo de que no futuro se realicen novas enquisas para tratar 
de alcanzar un espectro máis amplo de centros.

Información relevante

Pezas que comprende o uniforme

Na primeira parte da enquisa preguntamos aos centros se o uniforme é 
ou non obrigatorio, que pezas integran o uniforme obrigatorio e cales son de 
carácter oficial  ou de carácter básico. 

O uniforme oficial é aquel que polo seu especial deseño, por levar escudo, 
logo ou similar, ou ambas as circunstancias á vez, só pode ser adquirido en 
determinados establecementos. Son exemplos de uniforme oficial:

Na enquisa remitida aos centros proporcionábanse datos de contacto co 
Consello Galego da Competencia para posibles dúbidas que se puidesen 
producir. Tamén na páxina web do organismo constaba unha nota de prensa 
na que se explicaban os motivos da citada enquisa.

Forman parte do uniforme básico aquelas pezas que non teñen ningunha 
das características anteriores e que, por tanto, poden ser adquiridos en 
calquera canle de distribución. Son exemplos de uniforme básico:
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Na enquisa só se interroga aos centros educativos acerca de que pezas do 
uniforme teñen carácter oficial. O uniforme oficial só se pode adquirir por 
determinadas canles de venda marcados polos centros e, conseguintemente, 
é o único afectado polos pactos dos centros cos seus distribuidores. Pola 
súa contra, o uniforme básico pode ser adquirido por calquera canle de 
venda  (hipermercados, cadeas de roupa, pequeno comercio, etc.) e, polo 
tanto, non se ve afectado por este tipo de acordos.

Venda do uniforme

En segundo lugar, interrogamos aos centros acerca da forma que teñen 
de comercializar os seus uniformes, distinguindo entre aqueles que optan 
por un sistema de distribución restrinxido, fronte aos que prefiren un de 
carácter aberto (con ou sen previa autorización). Os centros expuxeron as 
principais motivacións que lles levan a decantarse por unha ou outra forma 
de venda.

A distribución restrinxida pode ser exclusiva ou selectiva. A distribución 
exclusiva supón conceder a un distribuidor a exclusiva de venda dun 
determinado produto. O distribuidor exclusivo pode ser o propio centro 
educativo ou unha empresa allea ao  mesmo. A distribución selectiva, pola 
súa banda, supón que un número reducido de distribuidores autorizados 
pode comercializar o uniforme. 

Selección dos distribuidores

En terceiro lugar, interesámonos pola forma que teñen os centros de 
escoller ao distribuidor para coñecer de primeira man se existe competencia 
entre os distribuidores para ser seleccionados polos centros ou se, pola 
contra, a elección dos mesmos realízase de acordo a outros criterios. 

Supervisión dos distribuidores

En cuarto lugar, a enquisa preguntou aos centros acerca da súa implicación 
na distribución e comercialización dos uniformes e, particularmente, se 
se reserva algunha facultade respecto do prezo de venda ao público ou a 
calidade dos mesmos.

Toma de decisións e información aos pais e as nais

Finalmente os centros educativos tambén facilitáronnos información 
sobre quen e como se adoptan as decisións en materia de uniformes.
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4.2. Resultados da enquisa

A) Pezas que comprende o uniforme

A maioría dos centros que teñen uniforme esíxeno de maneira obrigatoria. 
Entre os centros que contan con uniforme, a abafadora maioría pertencen 
ao ensino concertado. Existe gran disparidade á hora de decidir que pezas do 
uniforme teñen carácter oficial (só se compran en lugares determinados) e 
cales son básicos (pódense comprar en calquera lugar), aínda que destacan 
sobre todo a saia, o chándal e o xersei ou suadoiro.

Cantos centros teñen uniforme?

A uniformidade é minoritaria entre os centros escolares de Galicia. Só o 19 
% dos enquisados que responderon á enquisa recoñece que ten uniforme 
escolar, se ben parece razoable considerar que o seu número sexa superior, 
pois ao tratarse dunha enquisa voluntaria, a maior porcentaxe dos que 
non respostaron foron, precisamente, os que por ter uniforme puideran 
mostrarse máis recelosos a compartir a súa información.

Que clase de centros teñen uniforme?

Entre os que contestaron á enquisa, a maioría dos centros que esixen 
uniforme pertencen ao ensino concertado (75%). 

Primeira parte: 
como se comercializan 
os uniformes escolares 
en Galicia



É obrigatorio o uniforme?

A gran maioría dos centros que teñen uniforme, decántanse por esixilo de 
maneira obrigatoria. O uniforme é obrigatorio no 72% dos centros, fronte a un 
28% nos que ten carácter meramente voluntario.

Que pezas comprende o uniforme oficial do colexio?

A continuación expóñense as pezas que forman parte do uniforme oficial e 
que, por tanto, só se poden adquirir por determinadas canles de distribución. 
As pezas que máis habitualmente integran o uniforme escolar son: o chándal, 
o pantalón ou saia, seguidos moi de preto polo xersei ou suadoiro.

Feminino

No uniforme feminino as pezas oficiais máis demandadas polos centros 
son o chándal (93%), seguido da saia (83%) e o xersei ou suadoiro que se 
esixe nun 81% dos casos.
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Masculino

En canto ao uniforme masculino, as pezas oficiais máis demandadas son 
o chándal (91%) e o xersei ou suadoiro (82%).

B) Venda do uniforme

Son maioría os centros educativos que limitan as opcións dos pais para 
escoller onde comprar o uniforme. Ata o punto de que unha cuarta parte 
dos enquisados decántase por un único distribuidor, que pode ser o propio 
centro ou unha empresa allea ao mesmo.

En cantas tendas poden os pais comprar os uniformes?

A maioría dos centros educativos impoñen restricións en canto ao número 
de vendedores  dos seus uniformes (60%). Dentro deste grupo, o 28% opta 
por un sistema de distribución exclusiva a cargo dun único distribuidor. O 
32% opta por un sistema de distribución selectiva no que a venda das pezas 
confíase a un grupo limitado de comercializadores.

Fronte aos anteriores, o 40% dos centros educativos afirma que non con-
diciona o número de empresas que interveñen na comercialización dos seus 
uniformes. Nesta categoría atopamos, por unha banda, a unha minoría do 6% 
que permite a comercialización das súas pezas, previa autorización do centro, 
fronte a unha maioría (34%) que non require ningún tipo de habilitación previa.
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Que motiva a elección do sistema de distribución?

Os motivos alegados para escoller o modelo son de diversa índole, aínda 
que prevalece a preocupación pola homoxeneidade do uniforme entre os 
centros que optan pola distribución exclusiva ou selectiva. Pola súa banda, 
os que permiten un número ilimitado de distribuidores perseguen ofrecer 
aos pais máis opcións para comprar os uniformes. 

Distribución exclusiva

A principal razón esgrimida polos centros para decantarse por un único 
distribuidor é a preocupación pola homoxeneidade do uniforme (52%). Só un 
centro dos enquisados recoñece que optou por un sistema de distribución ex-
clusiva porque obtén un beneficio económico maior que con outros sistemas.

Un número significativo de centros afirma que a distribución a cargo dun úni-
co distribuidor non é decisión do centro, senón que se debe a esixencias do pro-
pio distribuidor (17%) ou ben á ausencia doutras empresas interesadas (7%). 
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Distribución selectiva

Os motivos invocados para optar por un sistema limitado de 
distribuidores, son moi parecidos aos dun único distribuidor. En efecto, 
óptase maioritariamente por este sistema para garantir a uniformidade do 
uniforme (55%). Tamén se recoñece circunstancia alleas ao centro como as 
demandas dos propios distribuidores (10%) ou a realidade do mercado, ao 
non haber máis empresas interesadas (16%). 

Distribución previa autorización do centro

Os centros que permiten un número ilimitado de distribuidores, previa 
autorización, afirman maioritariamente que lles parece a opción natural, 
pois nunca expuxeron nada distinto. O segundo motivo máis alegado para 
apoiar esta opción (33%) é que os pais e as nais teñen máis onde elixir. E 
por último, o 17% afirma que o número ilimitado de distribuidores permite 
garantir a dispoñibilidade do uniforme. 
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Distribución aberta

Existen dous motivos principais para sustentar que se venda o uniforme 
por calquera empresa, ambos están apoiados cun 29% das respostas: que 
os pais teñan máis opcións para elixir e que o centro carece de interese en 
limitar o número de distribuidores.

C) Selección dos distribuidores 

Os centros afirman que elixen os distribuidores en función de diversos 
criterios, entre os que destacan, o prezo que van pagar os pais e a calidade 
do produto ou do servizo que prestan. 

Con todo, á hora de escoller ao distribuidor, son minoría os centros que 
efectúan un proceso de selección previo. En efecto, a maioría limítanse 
a contratar coas empresas que contactan previamente co centro ou coas 
que xa mantiñan unha relación comercial. Chama a atención que moitos 
acordos de distribución de uniformes efectúanse de maneira informal, sen 
recorrer a un contrato escrito entre o centro e o distribuidor/es.

Que criterios utilízanse para elixir o distribuidor?

A maioría dos centros din que escollen o distribuidor ou distribuidores 
principalmente en función do custo que lle pode supoñer aos pais e nais 
(27%). Un 23% dos enquisados ten en conta a calidade do produto á hora 
de escoller o distribuidor/é autorizados. Un 14% alega a calidade do servizo 
como motivo fundamental para a súa elección. E por último, un 9% ten en 
conta a localización do distribuidor como criterio para a súa decisión.
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Como é o proceso de selección do distribuidor/distribuidores?

Os centros adoitan empregar distintos medios para seleccionar aos 
distribuidores: establecer un proceso de selección (39%), elixir entre 
as empresas que se puxeron previamente en contacto co centro (21%), 
dirixirse a empresas coas que xa tiña relación (20%), ou a empresas que lle 
recomendaron outros centros (12%).

Que forma adoptan os acordos de distribución de uniformes?

No 42% dos casos os centros escolares outorgan a autorización para a dis-
tribución do uniforme de maneira verbal. Nun 41% dos casos, os centros esco-
lares realizan dita autorización mediante un contrato. Outro medio empregado 
polos centros é reflectir esta autorización mediante un declaración unilateral 
(por exemplo, un correo electrónico) que se remite á empresa/s (8%).
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D) Supervisión dos distribuidores 

A maioría dos centros afirma preocuparse por garantir que os uniformes 
escolares teñan a calidade adecuada. Con todo, non ocorre o mesmo co 
prezo das pezas que, na gran maioría dos casos, decídese unilateralmente 
polo distribuidor.

En efecto, o 56% dos centros resérvase o dereito para supervisar a calidade 
do uniforme (56%), mentres que só o 15% pode tamén determinar o prezo 
de venda ao público. Algúns centros recoñecen abertamente que outorgan 
plena liberdade ao distribuidor (15%).

E) Toma de decisións e información aos pais e nais

A lexislación educativa fai recaer a dirección e organización dos centros 
en diversos organismos, nos que a participación dos pais é limitada, salvo a 
AMPA. Conseguintemente, a participación dos pais nas decisións en materia 
de uniformes é tamén limitada. Por regra xeral, os centros educativos 
informan os pais e as nais onde comprar o uniforme, pero non das vantaxes 
e inconvenientes das políticas de uniformes.

Quen adopta as decisións sobre o uniforme?
As decisións sobre uniforme adoitan adoptarse pola Dirección do centro 

(34%), pola AMPA (15%) ou polo Consello Escolar (15%). Tamén sucede que a 
decisión é adoptada por todos os estamentos implicados ou vén imposta pola 
institución á que pertence o centro (estas dúas opcións supoñen o 34%). 
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Como se adoptan estas decisións?

De maneira case unánime, os centros consideran que as súas decisións 
na materia son froito dunha profunda reflexión e que están suficientemente 
fundadas (85%). Unha minoría (11%) considera que as cuestións relativas 
ao uniforme veñen determinadas por directrices herdadas do pasado. E 
por último un 4% di que as decisións relativas a uniformes realízanse sen 
demasiado estudo.

Que información transmítese aos pais e nais?

Unha vez elixido o distribuidor/é autorizados, a gran maioría dos centros 
escolares, informan aos pais de cales son devanditos distribuidores (78%). 
En o 16 % dos casos, os pais son informados de que teñen a obrigación de 
comprar o uniforme no distribuidor/é autorizado/s polo centro. Un 6% dos 
centros non fan ningún tipo de comunicación aos pais sobre onde comprar 
o uniforme.
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4.3 Conclusións

1. A maioría dos centros que teñen uniforme, esíxeno de maneira 
obrigatoria. Entre os centros que contan con uniforme, a inmensa 
maioría pertencen ao ensino concertado. 

2. Existe gran disparidade á hora de decidir que pezas do uniforme 
teñen carácter oficial (só se compran en lugares determinados) e 
cales son básicos (pódense comprar en calquera lugar), aínda que 
destacan sobre todo a saia, o chándal e o xersei ou suadoiro.

3. Son maioría os centros educativos que limitan as opcións que 
teñen os pais e nais para escoller onde comprar o uniforme, chegando 
unha cuarta parte dos enquisados ata o extremo de permitir un único 
distribuidor, que pode ser o propio centro ou unha empresa allea ao 
mesmo.

4. Os motivos alegados para decantarse por unha ou outra forma de 
comercializar os uniformes son de diversa índole, aínda que prevalece 
a preocupación pola homoxeneidade do uniforme entre os centros que 
optan pola distribución exclusiva ou selectiva. Pola súa banda, os que 
permiten un número ilimitado de distribuidores buscan ofrecer máis 
posibilidades aos pais e nais para escoller onde comprar. 

5. Os centros elixen os distribuidores en función de diversos criterios, 
entre os que destacan, o prezo que van pagar os pais e nais e a calidade 
do produto ou do servizo que se presta. A pesar de que actúan guiados 
pola procura do mellor prezo e calidade para as familias, sorprende 
que a maioría dos centros non efectúen un procedemento de selección 
rigoroso dos distribuidores que, en efecto, garanta a mellor relación 
calidade/prezo dos uniformes. 

6. Un número significativo de acordos para a distribución de 
uniformes realízanse de maneira informal, sen recorrer a un contrato 
escrito entre o centro e o distribuidor/es.

7. A maioría dos centros preocúpase por garantir que os uniformes 
escolares teñan a calidade adecuada. Con todo, non ocorre o mesmo 
co prezo das pezas que, na gran maioría dos casos, decídese 
unilateralmente polo distribuidor.

8. A participacións das familias nas decisións en materia de 
uniformes é insuficiente. Os órganos de decisión son diversos e a 
participación dos pais e nais nos mesmos (salvo a AMPA) é limitada. 
Por regra xeral, infórmase as familias de onde comprar o uniforme, 
pero non das vantaxes e inconvenientes das políticas de uniformes.
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5.1. O Estudo
Durante a campaña de uniformes para o curso 2014/2015, entre os meses 

de agosto, setembro e outubro, o Consello Galego da Competencia levou a 
cabo un estudo dos prezos dos uniformes escolares na cidade da Coruña. 
O volume de datos a manexar levounos a concluír que era mellor limitar a 
nosa análise a unha única cidade da nosa Comunidade, decantándonos pola 
cidade da Coruña por razóns de proximidade xeográfica. Tamén porque se 
trata dunha cidade na que a uniformidade escolar ten gran tradición e na que 
dispoñemos de numerosos exemplos das distintas formas de comercializar 
os uniformes.

Nesta segunda parte do informe propoñémonos determinar en que medida 
as decisións dos centros en materia de uniformidade, inciden no prezo das  pe-
zas que pagan as familias. A estes efectos, a análise realízase nun dobre plano. 
Dun lado, examinamos a incidencia que o sistema de distribución ten sobre o 
prezo, para concluír que canto máis exclusiva é a distribución, máis caros son 
os uniformes (Sección Primeira). Doutro lado, preocúpanos a selección das  
pezas que conforman o uniforme oficial, ante a constatación de que as pezas 
oficiais son moito máis caras que as pezas básicas (Sección Segunda).

Para a realización do estudo tomamos como referencia os prezos 
publicados nas páxinas web dos distintos distribuidores. No caso daqueles 
que non teñen ou non colgan os prezos en liña, resultounos de gran axuda 
a información obtida polo Instituto Galego de Consumo no desenvolvemento 
da súa Campaña de  Inspección de Uniformes Escolares, onde entre outros 
aspectos como o etiquetado, verificaron a indicación dos prezos aos 
consumidores.

05. 

Segunda parte: impacto das restricións 
nos prezos dos uniformes

Segunda parte: 
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A comparación de prezos realizouse tomando en consideración unha 
uniformidade completa feminina (formada por saia, polo, xersei, chándal e 
camiseta de deportes) para unha mesma talla (no noso caso, a talla 6). Nalgúns 
centros educativos a oficialidade alcanza menos pezas e noutros máis, por iso 
é polo que as conclusións do estudo resulten unicamente orientativas. 

Así mesmo, extrapolamos estes datos para tratar de atopar o prezo que 
a uniformidade supón para unha familia media galega. Para iso, partimos 
da base de que é necesario adquirir varias unidades dalgunhas pezas e 
decantámonos por analizar o prezo dun equipo composto por unha saia, 
un chándal, dous xerseis, dous polos e unha camiseta de deportes (aínda 
que, na maioría dos casos, adquírense máis pezas que as indicadas). 
Posteriormente, multiplicamos o resultado anterior por dous, dado que 
este é o número de fillos medio que ten unha familia na nosa Comunidade. 
Trátase, novamente, de datos indicativos dado que o número de pezas que 
se compra e o de fillos varía en cada caso concreto.

5.2. Modelo de distribución e prezo do uniforme 

A) O prezo do uniforme oficial en función do sistema de 
distribución elixido 

Prezo dunha uniformidade completa

Na primeira columna observáse o precio medio dunha uniformidade oficial 
completa en tres centros que venden directamente e en exclusiva o uniforme 
oficial. A segunda columna reflicte o precio medio en catro centros que 
dispoñen dun distribuidor exclusivo alleo ao mesmo. Na terceira e última, 
o prezo medio de catro centros cuxo uniforme oficial véndese por catro 
distribuidores diferentes.  

Prezo 147 € 138 € 131 €

Propio centro en
exclusiva

Sistema de  
distribución

Distribuidor 
exclusivo

Varios 
distribuidores
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Os datos permiten comprobar que a venda no propio centro encarece de 
media 18 euros o uniforme, é dicir, é un 14% máis cara que cando se vende a 
través de varios distribuidores. 

A diferenza de prezo que se observa entre a venda polo propio centro e a 
través dun distribuidor exclusivo débese á presenza na cidade da Coruña 
de comercios  que venden uniformes sen solicitar o preceptivo permiso dos 
centros, o cal na práctica tradúcese en que a exclusividade do distribuidor 
autorizado é erosionada pola presenza de competencia no mercado. Pola 
contra, ningún dos tres centros que venden os seus propios uniformes 
teñen que facer fronte a competidores non autorizados.   

Prezo para unha familia media con dous fillos

Neste apartado, repetimos a mesma análise anterior, pero tendo en conta 
que un menor normalmente necesita repetir algunhas pezas, polo que o 
uniforme do curso está composto –polo menos- por unha saia, un chándal, 
dous xerseis, dous polos e unha camiseta de deportes. Ademais, partindo 
de que unha familia media galega ten de media  dous fillos, multiplicamos o 
resultado anterior por idéntica cifra.

Para unha familia galega, a venda no propio centro resulta 49 € máis 
cara que cando hai varios distribuidores (en termos porcentuais supón un 
incremento do 12 %).

Os acordos para a distribución exclusiva dos uniformes adoitan reportar 
aos centros un beneficio de entre un 10% e un 15% do prezo das vestimentas 
a cargo do distribuidor exclusiva. O estudo dos prezos na cidade da Coruña 
que acabamos de apuntar, indica que a distribución exclusiva encarece o 
prezo das pezas entre un 12% e un 14%. Por conseguinte, cabe concluír que 
existe unha relación directa entre o beneficio que obtén o colexio e o prezo 

Segunda parte: 
impacto das restricións 
nos prezos dos uniformes

Prezo 391 € 366 € 342 €

Propio centro en
exclusiva

Sistema de  
distribución

Distribuidor 
exclusivo

Varios 
distribuidores



dos uniformes que abonan as familias. Noutras palabras, cando o centro 
educativo cede a exclusiva a un distribuidor a cambio dunha compensación, 
o distribuidor repercute a mesma no prezo do produto, de maneira que son 
os pais os que acaban pagando o sobreprezo que supón a exclusividade.

B) O prezo do uniforme cando hai competencia entre varios 
distribuidores

Nun sistema con varios distribuidores, os pais e nais teñen a posibilidade 
de darse unha volta e comparar os prezos entre os distintos distribuidores. 
Neste apartado analizamos o aforro que poden obter as familias que se 
preocupan de contrastar as diferentes ofertas existentes no mercado. 

Aforro nunha  uniformidade completa

Analizamos a diferenza de prezo que unha uniformidade oficial completa 
ten nos distintos distribuidores existentes na cidade. Na seguinte táboa 
exponse a diferenza entre o establecemento máis caro e o máis barato.

Os datos que acabamos de expoñer acreditan que cando existen varios 
distribuidores, a competencia permite obter importantes descontos. 
En efecto, o aforro que pode conseguir unha familia que se preocupa de 
comparar ofertas para unha uniformidade completa, ofertas oscila entre 25 
e 33 euros, en termos absolutos, e entre o 21 e o 28% en termos relativos.

Centro 1

28 € 
(aforro 25%)

33 € 
(aforro 28%)

25 € 
(aforro 21%)

32 € 
(aforro 27%)

Centros 
educativos con 
catro ou máis 
distribuidores

Diferenza de prezo 
entre o distribuidor 
máis caro e o 
máis barato 

Centro 2 Centro 3 Centro 4
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Aforro para unha familia con dous fillos

Se efectuamos a mesma análise para unha familia media, o resultado é o 
seguinte.

Unha familia media que busca e compara entre os distribuidores 
existentes pódese aforrar entre 62 e 88 euros na compra dos uniformes 
dos seus dous fillos (entre un 19% e un 27%).

5.3. O uniforme oficial fronte ao uniforme básico

A) O prezo do uniforme básico

Nesta segunda parte do noso estudo sobre prezos analizamos a diferenza 
entre o uniforme oficial e o non oficial, é dicir, aquel que non leva signos 
distintivos particulares e que, conseguintemente, pode ser adquirido por 
calquera canle de venda. Consultamos o prezo de tres distribuidores na 
cidade da Coruña, trátase de dous hipermercados e unha cadea de moda 
infantil. As pezas examinadas son saia lisa, xersei azul mariño, chándal liso, 
polo e camiseta brancas.

Prezo dunha uniformidade completa

O prezo dunha uniformidade completa, de carácter básico, reflíctese na 
seguinte táboa.
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Centro 1

72 € 
(aforro 25%)

86 € 
(aforro 27%)

62 € 
(aforro 19%)

88 € 
(aforro 27%)

Centros 
educativos con 
catro ou máis 
distribuidores

Diferenza de prezo 
entre o distribuidor 
máis caro e o 
máis barato 

Centro 2 Centro 3 Centro 4

Distribuidor 1

62,94 € 36 € 50 € 49,64 € 

Vendedor

Prezo

Distribuidor 2 Distribuidor 3 Media



Prezo por familia

B) Comparativa uniforme oficial e básico

Na seguinte táboa comparamos o prezo medio do uniforme oficial, co 
prezo medio do uniforme básico.

Se nos cinguimos a unha uniformidade completa, o uniforme oficial que se 
vende nos centros é 90 € máis caro que o uniforme básico (o cal representa 
un incremento do 183%). 

Se analizamos o prezo que paga unha familia media, o uniforme oficial 
encarece 238 € o uniforme (185%). 

Así as cousas, as maiores diferenzas de prezos atopámolas en relación 
coas pezas básicas pois o uniforme oficial resulta ao redor dun 185% 
máis caro que o básico.  Este dato ha de convidar a reflexionar aos 
centros educativos a hora de dicir que pezas do uniforme teñen que ter 
necesariamente carácter oficial e cales poden ser de carácter  básico. 
Cantas máis pezas integran o uniforme oficial obrigatorio, maior é o prezo 
que o uniforme ten para os pais.

Distribuidor 1

163,84 € 90,88 € 131 € 128,57 € 

Vendedor

Prezo

Distribuidor 2 Distribuidor 3 Media

Uniforme 
completo 

Familia

139 €

366 €

49 €

128 €

Oficial Básico
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5.4 Conclusións

1. Na primeira parte analizamos o prezo da uniformidade oficial en 
función da canle de venda utilizado. A venda dos uniformes polo propio 
centro encarece 18 euros o uniforme, é dicir, é un 14% máis cara que 
cando existen varios distribuidores. Para unha familia media con dous 
fillos, supón 49 euros de máis.

2. Nos contratos de distribución exclusiva é habitual que o 
distribuidor abone unha compensación ao centro pola utilización dos 
seus signos distintivos, que adoita oscilar entre un 10 e un 15% por 
cada peza vendida.  

3. Parece existir unha correlación entre a compensación que recibe o 
centro do distribuidor exclusivo (10-15% do prezo de venda ao público 
de cada unidade) e o custo que ten o uniforme para as familias (entre 
un 12% e un 14% máis caro cando só existe un distribuidor).

4. A venda polo propio centro é algo máis cara que a venda a través 
dun distribuidor exclusivo alleo ao centro. A explicación pode atoparse 
na presenza na cidade da Coruña de distribuidores non autorizados, 
que rompen a exclusiva.

5. Cando o centro autoriza a varios distribuidores, os pais e nais que 
se dan unha volta e comparan ofertas, poden atopar diferenzas de 
prezos significativas, chegando o aforro a 33 euros por uniformidade 
completa, o que supón un 33% menos. O aforro para unha familia media 
pode alcanzar os 88 euros, é dicir, un aforro do 27%.

6. Na segunda parte do estudo analizamos o prezo do uniforme cando 
se pode adquirir por calquera canle de venda (básico) e comparámolo 
co prezo do uniforme oficial, o cal nos leva a apreciar diferenzas 
próximas ao 200%.

7. Se nos cinguimos a unha uniformidade completa, o uniforme oficial 
que se vende nos centros é 90 euros máis caro que o uniforme básico 
(incremento do 183%). 

8. Se analizamos o prezo que paga unha familia media, o uniforme 
oficial encarece 238 euros o uniforme (185%). 

9. Os centros educativos deben reflexionar á hora de dicir que pezas 
do uniforme teñen carácter oficial e cales poden ser de carácter  básico. 
Cantas máis pezas integran o uniforme oficial obrigatorio, maior é o 
prezo para os pais e nais.

Segunda parte: 
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nos prezos dos uniformes



Como viñemos observando, os centros educativos teñen varias opcións 
á hora de decidir como se van a vender os uniformes aos pais. Poden 
permitir que calquera empresa distribúa os seus uniformes, con ou sen 
contraprestación económica. En segundo termo, os centros poden autorizar 
un número limitado de distribuidores, o que denominamos sistema de 
distribución selectiva. Finalmente, tamén teñen a posibilidade de optar por 
un sistema de distribución exclusiva, a cargo dun único distribuidor, que 
pode ser o propio centro ou un terceiro.

O Consello Galego da Competencia considera que, por regra xeral, a 
distribución libre constitúe o sistema que mellor garante ás familias 
uniformes de calidade a prezos baixos. En efecto, a rivalidade entre os 
distribuidores adoita provocar que ofrezan  uniformes de mellor calidade 
e ao prezo óptimo. Asemade, a análise dos prezos efectuado na cidade 
da Coruña demostra que os uniformes son máis baratos cando hai varios 
distribuidores. Así mesmo, cando existe posibilidade de elixir, os pais que 
se preocupan por comparar as ofertas existentes, poden beneficiarse de 
significativos descontos.  

Sen prexuízo do anterior, a distribución selectiva e a exclusiva tamén 
poden achegar beneficios ao centro e á comunidade educativa, sempre 
que cumpran determinadas condicións. Nesta terceira parte do informe, o 
Consello Galego da Competencia pretende ofrecer unhas pautas que axuden 
aos centros para maximizar os beneficios da competencia cando alcanzan 
pactos de distribución exclusiva ou selectiva. 

06. 

Terceira parte: Recomendacións para fomentar 
a competencia nos uniformes escolares
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Os centros educativos deben ser conscientes de que os contratos de 
distribución de uniformes escolares están sometidos á Lei de Defensa da 
Competencia, que prohibe os acordos que reducen substancialmente a 
competencia nun mercado. Recoméndase aos centros educativos adoptar 
medidas para minimizar os riscos que para a competencia poden derivarse 
da oferta exclusiva de uniformes escolares.

6.1 A competencia pode producirse en distintos niveis 

Cando varias empresas venden o uniforme dun centro, os pais poden 
darse unha volta e tomar as súas propias decisións sobre prezo e calidade. 
Esta realidade denomínase competencia no mercado. O grao de competencia 
a miúdo depende do número de provedores que están a competir e da 
intensidade coa que están a competir polos seus clientes. 

Outro tipo de competencia é a competencia polo mercado que ten lugar 
cando un centro educativo fai unha licitación competitiva para vender a 
exclusiva dos dereitos sobre o uniforme, convidando as empresas a facer 
unha oferta por este  negocio. Nesta situación, o centro está a actuar en 
nome de todas as familias da comunidade escolar e, por tanto, está en 
condicións de aproveitar o poder de compra combinado dos pais e nais para 
obter mellores prezos. 

6.2 Os acordos exclusivos 
Os acordos de distribución exclusiva son aqueles nos que un centro outorga 

o dereito para vender os seus uniformes escolares a un único vendedor, que 
pode ser unha tenda do centro ou un terceiro. Os pais teñen que comprar 
nesa tenda se queren o uniforme. Aínda que é certo que este tipo de pactos 
poden resultar beneficiosos, non o é menos que tamén poden expoñer 
cuestións en relación coa Lei de Defensa da Competencia. 

A) Beneficios dos acordos exclusivos 

Cando un centro adopta un sistema de distribución exclusiva dos seus 
uniformes, pensa nos beneficios que poden derivarse para o centro do 
devandito pacto. Así, por exemplo, un só distribuidor pode garantir a calidade 
e o deseño homoxéneo. Os acordos exclusivos tamén poden ser unha 
boa maneira de reducir ao mínimo os custos de fabricación do uniforme, 
dado que o distribuidor coñece de antemán as cantidades que vai vender 
e, conseguintemente, diminuír os seus custos. O aforro de custos pode 
transmitirse as familias directamente a través de prezos máis baixos ou 
á escola indirectamente en forma de royalties, descontos, patrocinio ou 
agasallos. 
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Ao celebrar acordos de distribución exclusiva dos uniformes, os centros 
educativos deben ser capaces de exercer poder de negociación colectiva en 
nome das familias. Os centros maximizarán os beneficios da competencia 
se garanten que exista competencia efectiva entre os distribuidores para 
facerse co contrato de exclusividade. Isto significa que o centro debe estar 
nunha posición que lle permita: 

• negociar prezos máis baixos co distribuidor (beneficio directo); ou 

• negociar co distribuidor descontos, patrocinios ou doazóns (beneficio 
indirecto), por exemplo, pódese ofrecer material deportivo para apoiar as 
actividades escolares. 

B) Riscos para a competencia dos acordos exclusivos 

Un pacto de exclusiva pode vulnerar a Lei de Defensa da Competencia se 
reduce substancialmente a competencia no mercado afectado. Por exemplo, 
unha diminución substancial da competencia pódese producir se o acordo 
impide ou fai que sexa máis difícil que: 

• un competidor potencial poida empezar a competir no mercado para 
facerse con eses contratos; e / ou 

• un competidor existente poida competir por eses contratos. 

É máis probable que o pacto de exclusividade reduza de maneira 
substancial a competencia cando, por exemplo, asínase sen efectuar 
previamente licitacións competitivas.

6.3 ¿Como maximizar os beneficios para a competencia 
dos acordos exclusivos?

Cando un centro educativo queira adoptar un acordo de distribución 
exclusiva debería tomar medidas para que  a selección do provedor sexa 
competitiva e transparente. Con este fin, os centros deberían:

A) Utilizar o poder de negociación para aumentar a competencia 

Os centros deben utilizar o seu poder de negociación cos distribuidores 
para negociar ofertas competitivas, o cal inclúe: 

• contactar co maior número de posibles distribuidores para obter os 
prezos máis competitivos;

• realizar ofertas públicas de forma regular; se o acordo é en exclusiva, polo 
menos cada tres anos;

• ter en conta que se selecciona dous ou máis distribuidores, por regra 
xeral é máis beneficioso que un único distribuidor;
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• elixir o distribuidor sobre a base de criterios claros e obxectivos, tales 
como o prezo máis baixo para unha calidade adecuada. 

Para asegurarse de que os beneficios da competencia transmítense 
aos pais e nais, o centro debería incluír no acordo co distribuidor, prezos 
máximos de venda ao público. 

B) Sopesar os beneficios do acordo

Os centros deben asegurarse de que tanto o propio centro, como a 
comunidade educativa en xeral, benefícianse do contrato co distribuidor, 
tendo moi presente o prezo que os pais e nais teñen que pagar en última 
instancia.

Ao avaliar os beneficios potenciais dun acordo exclusivo, deberían 
valorar: 

• os beneficios que recibe o centro, como os descontos, patrocinio ou 
agasallos; 

• o grao en que tales beneficios poden ser financiados polos prezos máis 
altos a pagar polos pais e as nais;

• canto tempo debe durar o acordo de distribución para traer o maior 
beneficio neto para a escola. O acordo debería durar unicamente o tempo 
necesario para obter os beneficios identificados. Por regra xeral, os 
centros deben evitar os acordos de máis de tres anos de duración; 

• se hai distribuidores alternativos dispoñibles para fornecerlle os produtos 
ao final do pacto de exclusiva. 

C) Información as familias 

Durante o proceso de selección de provedores para un acordo de 
distribución exclusiva, os centros deben garantir a transparencia, de maneira 
que as familias estean ben informadas de:

• as razóns para adoptar un sistema de distribución exclusiva; 

• o proceso seguido para seleccionar ao distribuidor;

• as razóns para elixir o distribuidor e os termos e condicións dos 
acordos;

• as medidas adoptadas polo centro para que o distribuidor elixido cobre 
prezos que resultan nun beneficio neto para o centro;

• os beneficios que recibe o centro como consecuencia da elección do 
distribuidor.
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6.4 Consellos prácticos para os centros que optan por 
un distribuidor exclusivo:

1. Levade a cabo licitacións competitivas de forma regular, polo 
menos cada tres anos. 

2. Valorade se decantarse por un sistema de dous ou máis 
distribuidores proporcionaría maiores beneficios que un só 
distribuidor. 

3. Elixide os provedores con fundamento en criterios obxectivos. 

4. Informade aos pais e ás nais das razóns que levaron a adoptar un 
acordo de exclusividade. 

5. Informade ás familias do proceso de selección do distribuidor e de 
calquera beneficio que o centro estea a recibir do distribuidor. 

6. Informade aos pais e ás nais das medidas que se adoptaron para 
garantir que os prezos non resulten excesivos. 

Estas directrices proporcionan información e suxestións para os centros 
educativos e á comunidade educativa en xeral, pero non pretenden ser un 
consello legal formal. A situación de cada centro é diferente. Se un centro ten 
dúbidas acerca de se os seus acordos de distribución son compatibles coa 
Lei de Defensa da Competencia, recomendámoslle que solicite asesoramento 
xurídico independente ou que contacte co Consello Galego da Competencia:

Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15707 Santiago de Compostela

Tel.: 981 957 561; Fax: 981 957 560
 e-mail: informacion@consellogalegodacompetencia.es

www.consellogalegodacompetencia.es

Ao mesmo tempo, se vostede é unha nai ou un pai preocupada/o polo 
prezo que paga polo uniforme escolar dos seus fillos, ou está en desacordo 
coa falta de elección, debería acudir ás instancias educativas oportunas. As 
decisións nun ámbito de tanta transcendencia como o presente, deberían 
ser adoptadas polo Consello Escolar, na medida en que é o órgano supremo 
de decisión dos centros. As familias deberían ter en conta que no Consello 
escolar participan representantes dos pais e nais e que estes tamén van 
ter que comprar uniformes para os seus fillos. A comunicación co Consello 
Escolar é un medio eficaz para que as familias transmitan os seus puntos 
de vista sobre como os contratos de distribución negociados polo centro 
afectan á dispoñibilidade, calidade e prezo dos uniformes. 





Avda. Gonzalo Torrente Ballester, nº1, 3-5 baixo

15707 Santiago de Compostela

Telf. 981 957 561 • Fax.  981 957 560




