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Presentación:  
Competencia consumo e  
unidade de mercado 

 

 

 

Francisco Hernández Rodríguez 

Presidente do Consello Galego da Competencia 

 

 

Ata a data, o Consello Galego da Competencia veu presentando todas as súas 

memorias cunha periodicidade anual, tal e como está previsto na súa Lei de 

creación. Con todo, as actuais circunstancias aconsellan que rompamos esta 

dinámica e que a memoria que agora presentamos comprenda non só o ano 2015 

senón tamén o  primeiro semestre do 2016. A inminente creación do Instituto 

Galego de Consumo e Competencia permítenos supoñer que esta será a última 

memoria que o CGC presente como tal. Por esta razón, e coa finalidade de evitar 

que a actividade desenvolvida polo organismo en 2016 non teña o seu debido 

reflexo, decidimos facer unha memoria de peche, que recolla tamén a actividade 

realizada polo Consello o primeiro trimestre de 2016. Neste sentido, hai que ter en 

conta que a futura Comisión Galega da Competencia, incardinada no Instituto 

Galego de Consumo e Competencia xa non presentará memorias individualizadas, 

aínda que o seu presidente seguirá comparecendo anualmente ante a Comisión 

Terceira do Parlamento de Galicia.  

 

Salvando esta excepción, a memoria que agora presentamos mantén o mesmo 

deseño, formato e contido das anteriores, facilitando así a compatibilidade dos 

datos que nela ofrécense.  

 

Outra novidade importante é que este ano se inclúe a enquisa sobre a situación da 

competencia en Galicia, elaborada en colaboración co Instituto Galego de 

Estatística. Se nun principio esta enquisa realizábase todos os anos, o seu elevado 

custo e as reducidas variacións que se producían ano a ano aconsellaron alongar a 
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súa periodicidade. Para que sexa comparable coas realizadas con anterioridade, o 

contido da enquisa mantense substancialmente idéntico e séguese distinguindo 

entre sector comercial e sector industrial. Con todo, seguindo as recomendacións 

do IGE tratouse de simplificar o seu contido e de mellorar a metodoloxía. As 

enquisas realizáronse en 2015 para o sector comercial e en 2016 para o industrial 

e os resultados obtidos mostran diferenzas substanciais coas realizadas para os 

mesmos sectores os anos 2010  e 2011. Esta enquisa arroxa unha información 

importante non só sobre a percepción que as empresas galegas teñen sobre a 

competencia e sobre este organismo, senón tamén sobre as prácticas 

anticompetitivas que as empresas perciben como máis frecuentes nos seus 

respectivos sectores de actividade, o que nos serve para orientar as actividades do 

Consello no futuro.  

Os datos da enquisa veñen a confirmar que a cultura da competencia vai pouco a 

pouco calando no empresariado galego. Entendemos con certa satisfacción que a 

labor realizada nestes anos polo consello galego da competencia non é allea a este 

feito 

 

Se ata a data as diversas enquisas realizadas limitáronse sempre aos sectores 

comercial e industrial, entendemos que chegou o momento de estender a enquisa 

aos consumidores, para así obter a percepción sobre a competencia en Galicia 

desde ambos os lados do  mercado.  

 

Transcorridos xa case quince anos desde a aparición da primeira autoridade 

autonómica de defensa da competencia e dez desde que o extinto Tribunal Galego 

de Defensa da Competencia abrise o seu primeiro expediente podemos afirmar con 

certo orgullo que as autoridades autonómicas desempeñan un papel cada vez máis 

importante na defensa e promoción da competencia en España. Nestes anos as 

autoridades autonómicas han ido evolucionando tanto desde o punto de vista 

organizativo como polo que respecta á súa actividade en busca dun mellor encaixe 

no novo sistema e dunha maior eficiencia. Neste sentido a autoridade galega non é 

unha excepción e así, desde 2004 evolucionou dun modelo non que instrución e 

resolución estaban separádeas, co Tribunal Galego de Defensa da Competencia e 

ou Servizo Galego de Defensa da Competencia, a un modelo de autoridade única, co 
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Consello Galego da Competencia. Na actualidade  vaise pasar a un modelo aínda 

mais integrado, e totalmente novo en España, aínda que non en Europa non que 

dúas materias afíns, que perseguen un obxectivo común, a protección dous 

intereses dous consumidores e usuarios galegos formarán parte dun único 

organismo. Incardinada no novo organismo, a Comisión Galega da Competencia 

asumirá novas funcións que reforzarán o seu papel como garante da libre 

competencia en Galicia.  

Á marxe dos cambios de natureza institucional, as autoridades autonómicas tamén 

foron perfilando a súa actividade á luz da experiencia adquirida para orientala cara 

a aqueles sectores e áreas de actividade aos que a Comisión Nacional dos Mercados 

e a Competencia resúltalle máis difícil chegar.  

 

Neste sentido, o Consello Galego da Competencia asumiu o compromiso de 

informar os casos relativos á Lei de Unidade de Mercado que chegan ao momento 

de conexión da Comunidade de Galicia. 

 

A Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado, crea unha 

serie de mecanismos especialmente áxiles  que permiten resolver algunhas 

cuestións que antes estaban reservadas ás autoridades de competencia, por 

exemplo, algúns dos expedientes relativos aos colexios profesionais ou á existencia 

de barreiras inxustificadas á liberdade de establecemento e ao libre exercicio da 

actividade empresarial.  O Consello Galego da Competencia realizou un intenso 

labor de interpretación é a norma coa dobre intención de que non se perdese a súa 

dimensión prol-competitiva e sobre todo, tentando achegar unha visión prol-

autonómica que corrixise algúns dos excesos aos que podería dar lugar unha 

interpretación literal da Lei.   

 

Este labor frutificou no acordo da Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración Xeral do Estado - Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa 

lei de garantía da Unidade de Mercado, na que entre outras, Galicia defendeu a 

interpretación de que vincular unha axuda ou vantaxe económica  a que se exerza 

na Comunidade Autónoma correspondente algún tipo de actividade económica   

non  implica discriminación por razón do domicilio social e non vulnera ou 
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disposto pola lei de Garantía da Unidade de Mercado. Neste sentido, a 

interpretación literal da norma facía de todo xeito imposible a concesión de axudas 

de ámbito inferior ao nacional. Con todo, á vista das primeiras resolucións da 

Secretaría de unidade de mercado, resultaba evidente que non bastaba con chegar 

a un acordo interpretativo, senón que era necesario aplicalo e poñelo en valor. Por 

esta razón, e a pesar do que supón aumentar a carga de traballo nun organismo de 

medios tan limitados, asumimos o compromiso de informar os expedientes de 

unidade de mercado obtendo resultados moi satisfactorios ata a data, tal e como se 

dá conta no correspondente apartado desta memoria.  

 

Outro fito importante deste período, relacionado este con a actividade 

sancionadora, é que o Consello Galego da Competencia impuxo a súa primeira 

sanción a unha empresa por falsear información nun concurso público, unha das 

áreas de actividade na que non só o Consello Galego da Competencia senón, en 

xeral, todas as autoridades españolas de competencia están a facer especial 

fincapé, polas consecuencias económicas que estas condutas teñen para as 

Administracións públicas. Neste caso, a sanción de máis de sesenta mil euros que 

se impuxo, coincide coa cantidade que a Administración Pública habería pagado de 

máis no caso de que a conduta sancionada houbese tido éxito.  

 

Non quero deixar pasar a oportunidade de referirme ao feito de que o Consello 

Galego da Competencia previsiblemente finalice a súa andaina coa satisfacción que 

todos as súas resolucións recorridas foron confirmadas integramente polo 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o que constitúe unha proba indubidable do 

bo facer e do rigor co que durante estes anos realizaron o seu traballo tanto a 

Subdirección de Investigación como o  Consello, a cuxos integrantes quero mostrar 

o meu máis sincero agradecemento.  
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O Consello Galego  
da Competencia  
 

2.1. Membros do CGC 

No 2015 e o primeiro semestre do 2016 teñen sido un período de transición, no 

que o Consello Galego da Competencia esforzouse de modo exemplar por 

adaptarse aos tempos e aos cambios, que no que se refire aos membros do 

organismo pasou pola perda dun dos seus vogais, D. Alfonso Vez Pazos, que o fora 

tamén do Tribunal Galego de Defensa da Competencia, ao que tras o seu 

pasamento queremos recordar.  

Na Subdirección de Investigación produciuse un relevo tralo que o secretario xeral, 

que o fora tamén do extinto TGDC, pasou a ocuparse da importante tarefa asignada 

a esa esencial unidade do organismo.  

As gráficas que seguen amosan o persoal do que dispuxo a autoridade galega da 

competencia desde a súa creación, notablemente inferior ao doutras autoridades 

con presencia no ámbito da defensa da competencia en España como a de Galicia. 

Táboa 1. Evolución do persoal do TGDC/CGC 2005-2015 

Ano Altos cargos Persoal funcionario 

2005 3 1 

2006 3 5 

2007 3 5 

2008 3 5 

2009 3 3 

2010 3 5 

2011 1 7 

2012 1 6 

2013 1 6 

2014 1 5 

2015 1 4 

02 



O Consello Galego  da Competencia 

CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA    MEMORIA 2015-2016 10 

Gráfico evolución persoal TGDC(CGC 2005/2015) 

 

2.2. Orzamento do CGC 

Os orzamentos do 2015 do Consello Galego da Competencia axustáronse un ano 

máis as dispoñibilidades económicas duns tempos con poucos recursos e moitas 

necesidades. Os aforros de compartir a sede co Instituto Galego de Consumo aínda 

antes da fusión, permitiron que o organismo puidera desenvolver as súas 

actividades cun orzamento máis reducido que no 2014, pois o seu importe foi de 

285.160’00 euros, distribuídos en só dous capítulos: Capítulo I (Persoal) de 

253.259  euros é un Capítulo II (Gastos correntes), de 31.091 euros. 

 

No ano 2016 o capítulo I ascendeu a 263.161 euros, mentres que o importe do 

capítulo II non experimentou modificación algunha. 
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Táboa 2. Gráfica da evolución do orzamento 2005-2015 

 

 

 

A situación faise máis clara se a comparación se establece con outras autoridades 

autonómicas da competencia. 

  

 

Táboa 3. Comparativa de presupostos entre Autoridades Autonómicas de competencia (orzamentos iniciais) 

Autoridades 2011 2012 2013 2014 2015 

Galicia (CGC) 554.999 547.960 484.146 346.363 285.160 

Cataluña (ACCO) 1.770.000 1.600.000 1.350.000 1.350.000 1.466.246,94 

Andalucía (ADCA) 3.385.669 3.185.685 3.185.685 2.808.574 2.847.840 

País Vasco (AVC) --- 702.566,12 1.092.659 1.158.000 1.158.000 
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2.3. Reunións do Pleno do CGC 

O Pleno é o órgano colexiado encargado de ditar resolucións e a aprobacións do 

informes e recomendacións que en materia de defensa e promoción da 

competencia adopte o organismo. 

 

Integrado polo presidente ou presidenta do organismo e dous vogais, reúnese de 

xeito periódico para adoptar as resolucións ou decisións que lle están encomendas, 

tralos oportunos traballos preparatorios desenvolvidos no seo do organismo co 

seu persoal e órganos directivos (Secretaría Xeral e Subdirección de Investigación). 

 

Aínda que no ano 2015 e ao longo do 2016, o número de sesións formais foi moi 

reducido, o labor desenvolvido foi intenso, concentrándose os temas a tratar e 

resolver polo Pleno en cinco reunións formais, ao longo do ano.  Pola súa banda, no 

primeiro semestre do 2016, o Pleno reuniuse 8 ocasións. 

 

Neste punto débese destacar a emisións de informes en materia de unidade de 

mercado, solicitados pola Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Economía, 

Emprego e Industria, na súa condición de punto de contacto da lei 20/2013, do 9 
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de decembro, de Garantía da Unidade de Mercado, elaborados desde a Presidencia 

do Consello galego da Competencia, coa asistencia da Secretaría Xeral, ao non 

tratarse de asuntos relacionado directamente co mantéenmete da competencia 

efectiva no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e non estar asignados 

especificamente ao Pleno, senón á súa presidencia, á que, conforme ao artigo 21 da 

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

correspóndelle  “j) Resolver as cuestións non asignadas a outros órganos.” 

 

 

Táboa 4. Evolución do número de reunións do Pleno 2005-2015 

 

 

 

2005; 18 

2006; 21 

2007; 24 

2008; 20 

2009; 18 2010; 18 

2011; 12 2012; 12 

2013; 16 

2014; 11 

2015; 5 

Reunións do Pleno 
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Análise das actividades do CGC  
no 2015 e no primeiro semestre 
do 2016. 

3.1. Actividades de Promoción da competencia 

A promoción dos valores da competencia tense convertido nunha das principais 

tarefas das Autoridades de competencia, especialmente das autonómicas. A razón 

atópase no aínda importante grao de descoñecementos tantos dos valores da 

competencia, isto é, da importancia de que os mercados se desenvolvan co maior 

grao de competencia efectiva posible como das prácticas que se prohiben polo seu 

efecto anticompetitivo e que, polo tanto, non se deben realizar, pois poden levar 

como consecuencia a imposición dunha sanción, nin tampouco tolerar polos que as 

padecen. A transmisión do que é licito e positivo para a competencia, e por ende, 

para os operadores económicos e para os consumidores, e o que non ó é, amosa ser 

unha das tarefas máis importantes para crear unha verdadeira Cultura da 

Competencia. 

 

Deste xeito, tamén no 2015, o Consello Galego da Competencia desenvolveu 

diversas e relevantes actuacións no ámbito da promoción da competencia, 

complementando o seu labor da defensa da competencia, coa tramitación de 

expedientes por condutas prohibidas. 

 

De acordo cunha visión conxunta e integradora tanto da Lei 15/2007 como da nosa 

Lei 1/2011, podemos distinguir os seguintes instrumentos de promoción da 

competencia: 

 

a) Actividades de difusión dos valores e a normativa sobre a competencia 

nas administracións públicas, os operadores económicos privados e os 

consumidores; 

 

b) O control das axudas públicas; 
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c) Exercicio de funcións de arbitraxe; 

 

d) Funcións consultivas; 

 

e) Realización de estudos, informes sectoriais e recomendacións; 

 

f) Función de colaboración e coordinación. 

 

 

A existencia dun sistema como o deseñado pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de 

Defensa da Compétencha que se constrúe sobre a base das competencias 

concorrentes, e a vontade de establecer unha aplicación integrada da competencia 

en España, no marco da Unión Europea, fai especialmente importantes as relacións 

de colaboración e a coordinación entre todas as autoridades españolas da 

competencia. 

 

 

a) Actividades de difusión dos valores da competencia nas 

administracións públicas, os operadores económicos privados e os 

consumidores 

 

Entre as actividades de difusión nas que participou o Consello Galego da 

Competencia podemos citar as seguintes: 

 

- Xornada FEV-Ashurst: 'Dereito da competencia no sector do viño: A 

Lei da Cadea Alimentaria e os contratos de distribución', Madrid, 3 

de febreiro de 2015, na que interveu o presidente do CGC. 

- Xornada organizada pola Comisión Nacional dos Mercados e da 

Competencia (CNMC), en Madrid, o 12 de febreiro de 2015, sobre o 

tema "Trends in the institutional design of Competetion and 

Regulation Authorities", coa participación do Presidente do CGC. 
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- Grupo de Traballo de Promoción da Competencia, do Consello de 

Defensa da Competencia, , na sede da CNMC, en Madrid, 23 de 

febreiro de 2015. 

- Seminario da Asociación Española da Competencia (AEDC), en 

Madrid, sobre a STS do 20 de xaneiro de 2015 sobre imposición de 

multas, o  23 de febreiro de 2015. 

- Foro o Correo Galego: "A cadea alimentaria no sector do leite e 

produtos lácteos: situación actual e perspectivas de futuro", en 

Santiago de Compostela, o 18 de marzo de 2015. 

- Congreso “Competitividade, Competencia e Cadea Alimentaria”, 

Valencia, o 26 e 26 de marzo de 2015. 

- Lanzamento do Programa Operativo FEDER  Galicia 2014/2020, 

Santiago de Compostela, o 30 de marzo de 2015.  

- XX Seminario “Análise Económico da Política de Competencia”, 

organizado pola Cátedra de Política de Competencia da Universidade 

de Sevilla e a Axencia de Defensa da Competencia de Andalucía. 

Sevilla, 5 de marzo, 9 e 13 de abril de 2015. 

- XI  edición do Curso sobre "Integración Europea, Goberno 

Corporativo e RSE", organizado polo Centro de Responsabilidade 

Social, Goberno Corporativo e Protección do Investidor da USC 

(CERGI), Santiago de Compostela. 22 de abril de 2015. Lección 

Inaugural do presidente do CGC e conferencia do secretario xeral do 

CGC sobre “Bo Goberno e Programas de Cumprimento en materia 

Antitrust”. 

- Xornada sobre Bo Goberno Corporativo e Administración, 

organizado polo CERGI, Santiago de Compostela, o 27 de abril de 

2015. coa participación do presidente do CGC. 

- Xornada Anual de Competencia 2015, organizada pola CNMC, na súa 

sede en Madrid, o 29 de xuño de 2015. 

- “Round Table on the Role of Competition in the Pharmaceutical Sector 

and its Benefits for Consumers”, Palais des Nations, Xinebra (Suiza), 

no marco do Grupo Intergubernamental de Expertos en Competencia 
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(Intergovernmental Group of Experts on Competition-IGE), da 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 

do 7 ao 9 de xullo de 2015, ao que foi invitado como experto o 

presidente do CGC.  

- Xornada sobre a Protección dos Menores Consumidores e as Novas 

Tecnoloxías, IGC, Santiago de Compostela, o 8 de xullo de 2015. 

- VIII Xornadas Nacionais de Competencia, organizadas pola 

Autoridade Catalana da Competencia (ACCO), Barcelona, 15 ao 17 de 

xullo de 2015. 

- Xornadas Iberoamericanas. A Loita contra os Cárteis na Comunidade 

Iberoamericana (España, Portugal, Brasil, México, Arxentina, Chile e 

Colombia), organizadas polo CEU e a CNMC, Madrid, 5 e 6 de outubro 

de 2015. 

- IV Lisbon Conferenc on Competition, organizada pola Autoridade da 

Competencia de Portugal, Lisboa, 22 e 23 de outubro de 2015. 

- Xornadas sobre Competencia e gran distribución comercial, 

organizada polo Grupo de Investigación Empresa, Consumo e 

Dereito e a Red Académica de Defensa de la Competencia, coa 

colaboración do CGC, celebrada na Coruña, o 20 e 27 de novembro e 

o 4 de decembro de 2015.  

- Grupo de Traballo de Inspección, do Consello de Defensa da 

Competencias, na sede da CNMC en Madrid, 27 de novembro de 

2015. 

 

No primeiro semestre do 2016, destacan as seguintes: 

 

- Xornada Axudas de Estado: temas de actualidade, organizado pola 

Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo (AEDEur), 

28 de xaneiro de 2016. 

- Consello de Defensa da Competencia e reunión Grupo de Traballo de 

Promoción Competencia, na sede da CNMC en Madrid, 23 de febreiro 

de 2016. 
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- Conferencia do Subdirector de Investigación no XIII Curso Jean 

Monnet "Integración Europea y Derecho Privado", organizado polo 

CERGI, da USC, na Facultade de Dereito da USC, baixo o título "La 

protección del consumidor desde el Consello Galego da Competencia 

de Galicia", no Módulo "Consumidores, Libre Competencia y 

Competencia Desleal". Santiago de Compostela, 10 de marzo de 

2016. 

- Congreso Internacional “Europa 2020: Propostas para unha mellora 

do equilibrio e sostibilidade da Cadea Alimentaria”, organizado polo 

CDT Valencia, Generalitat Valenciana – Universitat de València. 

Valencia, 14 e 15 de abril 2016. 

-  Curso Dereito da Competencia”, Master en Asesoría Jurídica 

Empresarial, IFFE Bussness Scholl, A Coruña. Duración, 7 de maio de 

2016. 

- Grupo de Traballo de Consellos, do Consello de Defensa da 

Competencia, CNMC, 10 de maio de 2016. 

- International Conference State aids, taxation and the energy sector: 

looking for a better coordination and efficiency, Madrid, 13 e 14 de 

xuño de 2016, Universidad CEU San Pablo, 13 e 14 de xuño de 2016. 

 

 

Colaboración coas universidades 

 

A colaboración coas universidades desenvólvese en dous eixos, os convenios de 

colaboración subscritos polo Consello Galego da Competencia coas tres 

universidades galegas para a realización de prácticas non retribuídas no propio 

Consello Galego da Competencia, co obxecto de que os estudantes coñezan á 

institución, o seu funcionamento e actividades, e a colaboración como relatores dos 

membros do Consello Galego da Competencia, nas actividades que organicen. 

 

b) O control das axudas públicas 

No ámbito das axudas públicas, aínda que non se emitiu ningún informe dos 

previstos no Artigo 5º da Lei 1/2001, 2011, do 28 de febreiro, reguladora do 
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Consello Galego da Competencia, relativos ao control das axudas públicas, a 

cuestión suscitouse con motivo do Informe Función Consultiva FC 1/2016.-

Observacións dende o punto de vista da competencia ao exercicio pola Xunta de 

Galicia do dereito de adquisición preferente das accións de Gasifica, S.A. na 

Sociedade REGANOSA, no que o Consello analizaba as implicacións desde a 

perspectiva da competencia do exercicio pola Xunta de Galicia, na súa condición de 

accionista, os dereitos que coma tal lle correspondían na referida operación 

corporativa. 

 

c) Funcións arbitrais 

 

Esta función non se ten aínda exercido por ningunha autoridade de competencia 

española. Esta situación contrátaste coa importancia da arbitraxe en materia de 

consumo que se desenvolve no Instituto Galego de Consumo. É previsible que trala 

fusión esta función poida desenvolverse de xeito efectivo. 

  

d) Funcións consultivas 

 

(1) Informes sobre proxectos normativos (IPN). 

 

 

No 2016, o Consello Galego da Competencia emitiu tres informes desta natureza: 

 

- Informe proxecto normativos IPN 1/2016, sobre o Proxecto de Decreto 

polo que se crea o Instituto Galego do Consumo e da Competencia e se 

aproba o seu Estatuto, do 18 de febreiro de 2016. 

- Informe proxecto normativos IPN 2/2016, sobre o Anteproxecto de Lei 

de creación dos Colexios Provinciais de Titulares Mercantís  e de 

Economistas por fusión dos Colexios de Titulares Mercantís e de 

Economistas existentes na Comunidade Autónoma de Galicia, do 18 de 

febreiro de 2016. 

- Informe proxecto normativos IPN 3/2016, APL de creación do Colexio 

Oficial de Terapeutas Ocupacionais, do 21 de abril de 2016. 
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(2) Informes sobre os proxectos de apertura de grandes establecementos 

comerciais (IACA) 

(3) Informes sobre os proxectos de apertura de grandes establecementos 

comerciais (IACA) 

 

Na Comunidade Autónoma de Galicia modificouse o sistema de autorización 

comercial autonómica para a apertura de grandes establecementos comerciais 

coas modificacións introducidas polo artigo 72 da Lei 12/2014, do 22 de 

decembro, de medidas fiscais e administrativas, na Lei 13/2010, do 17 de 

decembro, de comercio interior de Galicia, que deu nova redacción ao seu artigo 

32, relativo ao Procedemento para a obtención da autorización comercial 

autonómica e a súa valoración, non sendo xa preciso o informe do Consello Galego 

da Competencia. 

 

Ademais tras a creación pola Lei pola Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 

emprendemento e da competitividade económica de Galicia, do consello Galego de 

Economía e competitividade, que e desenvolvido  polo Decreto 42/2015, do 26 de 

marzo, desapareceu a comisión consultiva do consello galego de comercio que era 

a encargada de avaliar a concesión da licencia autonómica as grandes superficies. 

 

Non obstante, o presidente do Consello Galego da Competencia é membro nato do 

Consello Galego de Economía e Competitividade, e O Consello Galego da 

Competencia continua a ter representación na actual Comisión Consultiva de 

Comercio  

 

No ano 2015, o Consello Galego da Competencia foi aínda requirido para emitir 

informe IACA en expedientes en tramitación en dúas ocasións: Informe IACA 

1/2015, do 21 de xaneiro de 2015. GADIS HIPER BASTIAGUEIRO - Concello de 

Oleiros e o Informe IACA 2/2015, do 4 de febreiro de 2015. E. LECLERC - Concello 

de Lugo. 
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Táboa 5. Evolución do numero de Informes sobre proxectos de apertura de grandes establecementos 

comerciais (IACA) 

Nº informes 
IACA/Anos 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Informes 
IACA 

81 32 10 6 0 1 73 4 2 1 2 

Gráfico 2.- Evolución nº informes IACA 2005/2015 
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(4) Informes consultivos (IFC). 

 

No ano 2016, o Consello Galego da Competencia emitiu dous informes consultivos 

(IFC): 

- Informe Función Consultiva FC 1/2016.-Observacións dende o punto de 

vista da competencia ao exercicio pola Xunta de Galicia do dereito de 

adquisición preferente das accións de Gasifica, S.A. na Sociedade 

REGANOSA, do 4 de marzo de 2016. 

                                                 
1
 No 2005 tiveron entrada 9 expedientes, dos que se resolveron no mesmo ano 8. 

2
 En 2006 resolveuse o expediente GEC 9/2006, que tivo a súa entrada en 2005. 

3
No 2011, emitiuse un novo informe relativo ao mesmo expediente que dera orixe ao Informe GEC 

8/2005. Centros Comerciais Carrefour, S.A., Concello de Santiago de Compostela (A Coruña), por ter 

caducada a licenza concedida no seu día. 
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- Informe Función Consultiva IFC 2/2016.- Consulta relativa ao réxime de 

prestación do servizo de abastecemento de auga potable formulada polo 

Concello de Carnota, do 21 de abril de 2016. 

 

(5) Informes Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de 

mercado (LGUM). 

 

Como se recolle no Limiar da Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da 

unidade de mercado, a unidade de mercado « constitúe un principio económico 

esencial para o funcionamento competitivo da economía española». 

 

Plenamente consciente desta realidade, o Consello Galego da Competencia asumíu 

o encargo que a mediados do 2015 lle fixo a Secretaría Xeral Técnica da Consellería 

de Economía, Emprego e Industria, que é o punto de contacto da Comunidade 

Autónoma en materia de garantía de unidade de mercado. 

 

O Consello Galego da Competencia asumía con este traballo adicional o 

compromiso de promover a competencia, no coñecemento de que os mecanismo 

previstos na Lei de garantía da unidade de mercado permitían ofrecer respostas 

rápidas a problemas que o son tamén de competencia.  

 

Ao mesmo tempo, a participación dos expedientes, mediante a emisión do 

correspondente informe que a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria, na súa condición de punto de contacto da unidade 

de mercado en Galicia permitiu ao Consello galego da Competencia, non so aportar 

o seu enfoque pro-competitivo, senón mesmo autonómico, consciente de que as 

Comunidades Autónomas teñen moito que aportar no obxectivo común de garantir 

a unidade de mercado e mellorar a calidade das normas e actuacións de todas as 

Administracións Públicas. 

 

Neste ámbito, o Consello galego da Competencia tivo a oportunidade de facer valer 

en diversos dos seus informes as importantes conclusións ás que se chegou no 

Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-
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Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 20/2013, do 9 de decembro, 

de garantía da unidade de mercado4. Desde esta perspectiva dúas son as cuestións 

máis relevantes nas que a Comunidade Autónoma de Galicia obtivo consenso: 

 

d) En relación coas discrepancias manifestadas sobre o artigo 18.2.a) ambas 

partes coinciden en interpretar que o seu contido non obsta a que se poida 

esixir o exercicio dunha actividade económica no territorio para a obtención 

de véntaas económicas vinculadas a políticas de fomento, sen que elo 

implique discriminación por razón da nacionalidade o domicilio social da 

empresa. 

 

f) O Artigo 21.2.c) e 3 fan referencia exclusivamente á capacidade de 

supervisión en orixe e respecto aos requisitos de acceso, sen afectar aos 

requisitos de exercicio que estean establecidos en cada caso. 

 

Os Instrumentos de garantía da unidade de mercado e Galicia  

 

A LGUM deseña novos procedementos e mecanismos para solucionar posibles 

vulneracións á unidade de mercado.  En concreto, existen dous procedementos 

distintos para reclamar ante a Secretaría do Consello para la Unidade de Mercado 

(SECUM) no caso de que se estime que unha autoridade pública pode estar a 

incumprir a Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado. 

 

Nestes procedementos os punto de contacto poden aportar a súa información e 

parecer respecto da potencial restrición  

 

Procedemento de reclamación (Art. 26 LGUM) 

 

O artigo 26 LGUM prevé un primeiro mecanismo alternativo ao recurso 

administrativo común, polo que os operadores económicos poden facer valer os 

                                                 
4
 Resolución do 14 de outubro de 2014, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola 

que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-

Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade 

de mercado (BOE núm. 262, de 29 de outubro de 2014). 
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seus dereitos e intereses lexítimos relativos á súa liberdade de establecemento e 

circulación, obtendo o pronunciamento das autoridades competentes na materia. 

Segundo o artigo 26 LGUM:  

 

“Artigo 26. Procedemento en defensa dos dereitos e intereses dos 

operadores 

económicos polas autoridades competentes. 

1. O operador económico que entenda que se vulneraron os seus dereitos ou 

intereses lexítimos por algunha disposición de carácter xeral, acto, 

actuación, inactividade ou vía de feito que poida ser incompatible coa 

liberdade de establecemento ou de circulación, nos termos previstos nesta 

lei, poderá dirixir a súa reclamación á Secretaría do Consello para a Unidade 

de Mercado no prazo dun mes, a través do portelo que para o efecto se 

estableza. No caso de actuacións constitutivas de vía de feito, o prazo será 

de vinte días contados desde aquel en que se iniciaron.  

En concreto, poderase dirixir a reclamación regulada por este artigo fronte 

a toda actuación que, esgotando ou non a vía administrativa, sexa 

susceptible de recurso administrativo ordinario. Tamén se poderá dirixir 

fronte ás disposicións de carácter xeral e demais actuacións que, de 

conformidade co disposto polo capítulo I do título III da Lei 29/1998, do 13 

de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, pode ser 

obxecto de recurso contencioso-administrativo. 

2. As organizacións representativas dos operadores económicos, incluídas 

as cámaras oficiais de comercio e as asociacións profesionais, poderán 

acudir ao procedemento previsto no punto anterior en defensa dos 

intereses colectivos que representan. 

3. O procedemento previsto neste artigo ten carácter alternativo. De non 

acollerse a el, o operador económico poderá interpoñer os recursos 

administrativos ou xurisdicionais que procedan contra a disposición, o acto 

ou a actuación de que se trate. 

4. Para a resolución desta reclamación, as autoridades competentes 

actuarán e cooperarán a través da rede de puntos de contacto para a 

unidade de mercado e  solución de diferenzas. Serán puntos de contacto: 
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a) A Secretaría do Consello para a Unidade de Mercado. 

b) A Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia. 

c) Cada departamento ministerial. 

d) A autoridade que designe cada comunidade autónoma ou cidade con 

estatuto de autonomía. 

5. A Secretaría revisará a reclamación para comprobar que se trata dunha 

actuación que poida ser incompatible coa liberdade de establecemento ou 

circulación e poderá non admitila cando non concorresen tales requisitos. 

Unha vez admitida, remitiraa ao punto de contacto correspondente á 

autoridade competente afectada. Para estes efectos, considerarase 

autoridade competente: 

a) Cando se trate de disposicións de carácter xeral e actuacións que poñan 

fin á vía administrativa, a autoridade que as adoptase. 

b) Cando se trate de actuacións que non poñan fin á vía administrativa, 

aquela que, de non aplicarse o procedemento previsto neste artigo, 

coñecese do recurso contra a actuación obxecto de reclamación. Nestes 

casos, a dita autoridade solicitará do órgano administrativo autor do acto a 

remisión do expediente administrativo, así como a remisión dun informe 

sobre a reclamación nun prazo de cinco días. 

Así mesmo, a reclamación será distribuída entre todos os puntos de 

contacto, que poderán remitir á autoridade competente afectada, 

informando a Secretaría do Consello, as achegas que consideren oportunas 

no prazo de cinco días. A Secretaría deberá elaborar informe de valoración 

sobre a reclamación recibida nun prazo de dez días, que deberá ser tido en 

conta pola autoridade competente á hora de decidir. Os informes emitidos 

incorporaranse ao expediente administrativo. 

6. Transcorridos quince días desde a presentación da reclamación, o punto 

de contacto correspondente á autoridade competente afectada informará da 

resolución adoptada por esta á Secretaría do Consello e á rede de puntos de 

contacto, indicando as medidas que se adoptasen para dar solución á 

reclamación. 
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De non se adoptar resolución no citado prazo, entenderase desestimada por 

silencio administrativo negativo e que, polo tanto, a autoridade competente 

mantén o seu criterio respecto da actuación obxecto da reclamación. 

7. A Secretaría do Consello notificaralle ao operador a resolución adoptada, 

así como os demais informes emitidos, dentro do día hábil seguinte ao da 

recepción da resolución. 

Cando se trate de actuacións administrativas que non esgoten a vía 

administrativa, a resolución da autoridade competente debidamente 

notificada poñerá fin á dita vía. 

8. Se o operador económico ou as organizacións representativas dos 

operadores económicos, incluídas as cámaras oficiais de comercio e as 

asociacións profesionais, á vista da decisión da autoridade competente, non 

consideran satisfeitos os seus dereitos ou intereses lexítimos, poderán 

dirixir a súa solicitude á Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, 

conforme o establecido no artigo seguinte nun prazo de cinco días. 

9. Cando existisen motivos de impugnación distintos da vulneración da 

liberdade de establecemento ou de circulación, os operadores que 

presentasen a reclamación regulada neste artigo deberán facelos valer, de 

forma separada, a través dos recursos administrativos ou xurisdicionais que 

procedan fronte á disposición ou actuación de que se trate. Non obstante, o 

prazo para a súa interposición iniciarase cando se produza a non admisión 

ou eventual desestimación da reclamación pola autoridade competente. ” 

 

Procedemento de información (Art. 28 LGUM) 

 

Pola súa banda, o artigo 28 LGUM prevé un procedemento polo que calquera 

suxeito pode informar en calquera momento á Administración de obstáculos ou 

barreiras que considere que existen e afectan á liberdade de establecemento e de 

circulación e que teña detectado. Segundo o referido artigo 28 LGUM: 

 

“Artigo 28. Mecanismos adicionais de eliminación de obstáculos ou 

barreiras detectados polos operadores económicos, os consumidores e os 

usuarios. 
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1. Fóra dos supostos previstos polo artigo 26 desta lei, os operadores 

económicos, os consumidores e os usuarios, así como as organizacións que 

os representan, poderán informar a Secretaría do Consello para a Unidade 

de Mercado, en calquera momento e a través do portelo a que se refire o 

citado artigo 26, sobre calquera obstáculo ou barreira relacionada coa 

aplicación desta lei. 

2. A Secretaría do Consello para a Unidade de Mercado procederá a pedir 

informes dos puntos de contacto, de acordo co establecido nos puntos 3 e 4 

do artigo 26, en que se poderán incluír propostas de actuación. Así mesmo, 

elaborará o correspondente informe de valoración. 

3. No prazo máximo de 15 días, a Secretaría do Consello para a Unidade de 

Mercado informará o operador económico, o consumidor ou usuario ou a 

organización que os representa sobre a solución alcanzada. 

4. A Secretaría do Consello para a Unidade de Mercado informará 

puntualmente as conferencias sectoriais e o Consello para a Unidade de 

Mercado sobre os obstáculos e as barreiras detectadas polos operadores, 

consumidores ou usuarios ou organizacións que os representan, así como 

sobre as solucións alcanzadas e os resultados obtidos, para efectos de 

impulsar os sistemas de cooperación previstos nos artigos 10.4 e 12.2 desta 

lei. 

5. Adicionalmente, os operadores económicos que recorresen ante a 

xurisdición contencioso-administrativa sen ter feito uso do procedemento 

previsto polo artigo 26 desta lei poderán solicitar informe á Secretaría do 

Consello para a Unidade de Mercado.” 

 

De conformidade co Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a 

estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG núm. 

232, do 4 de decembro), a Consellería de Economía, Emprego e Industria é o 

órgano superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ao 

cal lle corresponde, entre outras, o exercicio das competencias e funcións nos 

ámbitos da promoción e dinamización da economía, investigación, 

desenvolvemento e innovación, industria, comercio interior e comercio exterior. A 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria é o 
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punto de contacto da Comunidade Autónoma en materia de garantía de unidade de 

mercado. 

 

En tal condición, dita secretaría xeral técnica recibe as comunicacións da SECUM e 

solicita, pola súa banda, os pertinentes informes dos organismos da Xunta de 

Galicia. Dada a especialidade do Consello galego da Competencia e a incidencia das 

posibles infraccións a unidade de mercado coa defensa da competencia, desde 

mediados de 2015 se solicitan ditos informes tamén ao Consello Galego da 

Competencia,   

 

Os informes relativos aos mecanismos previstos nos artigos 26 e 28 LGUM son 

elaborados pola Presidencia do Consello Galego da Competencia, coa asistencia da 

Secretaría Xeral, ao non tratarse de asuntos relacionado directamente co 

mantéenmete da competencia efectiva no ámbito da Comunidade Autónoma de 

Galicia, e non estar asignados especificamente ao Pleno, senón á súa presidencia, á 

que, conforme ao artigo 21 da Lei 1/2011, de 28 de febreiro, reguladora do 

Consello Galego da Competencia, correspóndelle  “j) Resolver as cuestións non 

asignadas a outros órganos.” 

 

Froito da colaboración  coa Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, 

Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, no marco dos procedementos para a 

resolución de reclamacións formuladas nos artigos 26 e 298 da LGUM, o Consello 

Galego da Competencia emitiu entre mediados de 2015 e o primeiro semestre de 

2016  máis de 40 informes, co seguinte detalle: 

Procedemento artigo 26 LGUM 

- Informe LGUM 1/2015, do 3 de xuño de 2015. Expediente LGUM nº 

  26/1511 Centro comercial Palma de Mallorca. 

- Informe LGUM 5/2015, do 27 de xullo de 2015. Expediente LGUM nº 

26/1518-H- Aluguer Vehículo con condutor. 

- Informe LGUM 7/2015, do 29 de xullo de 2015, Expediente LGUM nº 

26/1520-P- Centros de Formación para o emprego. 



Análise das actividades do CGC no 2015 e no primeiro semestre do 2016  

CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA    MEMORIA 2015-2016 30 

- Informe LGUM 9/2015, do 5 de agosto de 2015. Expediente LGUM nº 

26/1526-H- Aluguer Vehículo con condutor. 

- Informe LGUM 10/2015, do 14 de setembro de 2015. Expediente LGUM 

nº 26/1534- Centros Formación emprego (Aragón). 

- Informe LGUM 12/2015, do 13 de outubro de 2015. Expediente LGUM 

nº 26/1536 Gasolineira en centro comercial. 

- Informe LGUM 14/2015, do 5 de novembro de 2015. Expediente LGUM 

nº 26/1537 -P- Centros Formación emprego Cantabria. 

- Informe LGUM 16/2015 do 18 de novembro de 2015. Expediente LGUM 

nº 26/1539-centros formación emprego -Madrid. 

-  Informe 17/2015, do 24 de novembro de 2015, Expediente LGUM nº 

26/1540 Certificados técnicos. Licencias municipais. Santa Pola.  

- Informe 19/2015, do 30 de novembro 2015. Expediente LGUM nº 

26/1541 Centros formación emprego Canarias. 

- Informe 20/2015, do 10 de decembre de 2015, - Expediente LGUM nº 

26/1544 –P. Educación Universitaria. San Jorge. 

- Informe LGUM 1/2016, de 19 de enero, Expediente 26/1546-M Centros 

Formación Empleo, Cantabria. 

- Informe LGUM 2/2016, de 19 de enero, Expediente 26/1547-M Centro 

Formación Empleo, Valencia. 

- Informe LGUM 3/2016, de 27 de enero de 2016, Expediente 26/1603-M- 

Certificados Técnicos. Ayuntamiento de Orba (Alicante). 

- Informe LGUM 4/2016, de 4 de febrero de 2016, Expediente LGUM nº 

26/1604 Centros formación empleo País Vasco. 

- Informe 5/2016, de 11 de febrero de 2016, Expediente LGUM nº 

26/1605 Centros formación empleo Asturias. 

- Informe LGUM 6/2016, de 17 de febrero de 2016, Expediente LGUM nº 

26/1607 M- Carnet instalaciones térmicas de edificios. 

- Informe LGUM 10/2016, de 14 de marzo de 2016, Expediente LGUM nº 

26/1609 -M- Informes Técnicos. 

- Informe LGUM 11/2016, de 14 de marzo de 2016, Expediente LGUM nº 

26/1611 Juego Fianzas Cantabria. 
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- Informe LGUM 13/2016, de 1 de abril de 2016, Expediente LGUM nº 

26/1612 H AUTO TAXI. 

- Informe LGUM 14/2016, de abril de 2016, Expediente LGUM nº 

26/1616 - G - Equipamientos comerciáis-moratoria. 

- Informe LGUM 17/2016, de 11 de abril de 2016, Expediente LGUM nº 

26/1614 Telecomunicación Jaén. 

- Informe LGUM 19/2016 de 26 de abril de 2016, Expediente LGUM nº 

26/1619 Licencias establecementos hostaleira-Moratoria. 

- Informe LGUM 20/2016, de 3 de maio de 2016, Expediente LGUM nº 

26/1617. Contratación pública. Málaga. Recollida aceites.  

- Informe LGUM 21/2016 de 13 de maio de 2016, Expediente LGUM nº 

26/1632 Contratación pública-transporte sanitario. Galicia. 

- Informe LGUM 22/2016, de 1 de xuño de 2016, Expediente LGUM nº 

26/1636-J- Antenas. Chiclana. 

- Informe LGUM 23/2016, do 10 de xuño de 2016, Expediente LGUM 

26/1648-M-Certificados Técnicos. Villajoiosa. 

- Informe LGUM 24/2016, do 17 de xuño de 2016, Expediente LGUM Nº 

26/1650 -P- Centros Formación Emprego. Navarra. 

 

Procedementos artigo 28 LGUM 

 

- Informe LGUM 3/2015, do 8 de xuño. Expediente LGUM nº 28/1509. 

Telecomunicacións Llodio. 

- Informe LGUM 4/2015, do 21 de xullo de 2015. Expediente LGUM nº 

28/1515-I- Hoteis so para Adultos.  

- Informe LGUM 6/2015, de 28 de Julio de 2015. Expediente LGUM nº 

28/1511-Certificados Técnicos, Castelón. 

- Informe LGUM 8/2015, do 31 de xullo de 2015. Expediente LGUM nº 

28/1516- M- Asesores Fitosanitarios. 

- Informe LGUM 11/2015, do 24 de setembro de 2015. Expediente LGUM 

nº 28/1522 –Xogo e Fianzas. 

- Informe LGUM 13/2015, do 29 de outubro de 2015. Expediente LGUM 

nº 28/1525- R - Apertura de establecementos públicos. 
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- Informe LGUM 15/2015, do 6 de novembro de 2015. Expediente LGUM 

nº 28/1527 M, Certificados técnicos licencias urbanísticas. 

- Informe 18/2015, do 30 de novembro 2015. Expediente LGUM nº 

28/1529. Piscina-Murcia. 

- Informe 21/2015, do 14 de decembro de 2015, Expediente LGUM nº 

28/1532-Información estadistiña.  Xestión de residuos.  

- Informe LGUM 7/2016, de 17 de febreiro de 2016, Expediente LGUM nº 

28/1601 R Terminalas Informáticos. 

- Informe LGUM 8/2016, de 19 de febrero de 2016, Expediente LGUM nº 

28/1604.Telecomunicaciones. 

- Informe LGUM 9/2016, de 29 de febrero de 2016, Expediente LGUM nº 

28/1605-G-FARMACIAS.  

- Informe LGUM 12/2016, de 31 de marzo de 2016, Expediente LGUM nº 

28/1608 M axente rehabilitador. 

- Informe LGUM 15/2016, de 7 de abril de 2016m Expediente LGUM nº 

28/1609, Contratación pública. 

- Informe LGUM 16/2016, de 11 de abril de 2016, Expediente LGUM nº 

28/1606-J- Repetidor de internet. 

- Informe LGUM 18/2016, de 25 de abril de 2016, Expediente LGUM nº 

28/1610 Actividades profesiones - patente construcción funeraria.  

 

e) Realización de estudos, informes sectoriais e recomendacións 

 

No ano 2015, e no primeiro semestre do 2016, o Consello Galego da Competencia 

retomou a elaboración dos informes sobre a percepción da competencia en Galicia 

que non puidera continuar a causa das limitacións orzamentarias ocasionadas pola 

crise económica e o axuste dos seus orzamentos. Gracias á colaboración co 

Instituto Galego de Estatística (IGE), da Consellería de Facenda, pódese retomar 

esta iniciativa, que non só da unha imaxe fixa da percepción que os galegos teñen 

sobre a competencia, senón que o seu carácter continuado ao longo dos anos 

permiten valorar a súa evolución  
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f) Función de colaboración e coordinación 

 

A existencia dun sistema como o deseñado pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de 

Defensa da Compétencha que se constrúe sobre a base das competencias 

concorrentes, e a vontade de establecer unha aplicación integrada da competencia 

en España, no marco da Unión Europea, fai especialmente importantes as relacións 

de colaboración e a coordinación entre todas as autoridades españolas da 

competencia. 

 

Neste campo o labor do Consello Galego da Competencia ao longo do 2015 e o 

primeiro semestre do 2016 foi especialmente activa.  

 

En efecto, no marco do Consello de Defensa da Competencia, creado pola Lei 

1/2002, do 21 de febreiro, de Coordinación das Competencias do Estado e as 

Comunidades Autónomas en materia de Defensa  da Competencia, creáronse 

inicialmente tres Grupos de Traballo, relativos a “Criterios asignación de casos e 

Coordinación”, “Promoción competencia” e sobre a “Rede Cooperación Órganos 

Competencia (REC)”, ao que veu a sumarse, no 2016 auño novo destinado a 

coordinar as actividades dos órganos resolutorios, os Consellos. 

No período que comprende esta Memoria, mantivéronse reunións tanto no Grupo 

de Traballo sobre “Criterios asignación de casos e Coordinación”, como no 

de  “Promoción competencia” e procedeuse a creación do “Grupo de Traballo dos 

Consellos”, que mantivo xa unha primeira reunión. 

3.2. Actividades da Subdirección de Investigación  

A finais do 2015 produciuse un cambio ao fronte da Subdirección de Investigación, 

tras retornar á Asesoría Xurídica da Consellaríaa de Medio Rural Antonio Manuel 

López Miño, que desempeñara a súa función desde a creación do Consello Galego 

da Competencia. Desde entón, a Subdirección de Investigación é dirixida polo que 

ata entón era o secretario xeral do órgano e que con anterioridade o fora do 

Tribunal Galego de Defensa da Competencia, José Antonio Rodríguez Miguez.  
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Aínda a dilatada experiencia do novo titular da unidade de investigación do 

Consello galego da Competencia, tanto no que atinxe á materia como ao 

funcionamento da institución, supuxo un proceso de adaptación que garantiu, non 

obstante, o seguimento e progreso dos expedientes en curso, a iniciación doutros 

novos, así como a áxil resposta as consultas que se dirixen continuamente ao 

organismo, tanto por particulares e empresas, como polas Administracións 

públicas e organismos como a oficina do Valedor do Pobo. 

 

En conxunto, o período que abrangue o ano 2015 e o primeiro semestre do 2016 

caracterizouse por un lixeiro ascenso dos expedientes da Subdirección de 

Investigación. O máis destacado é o número de casos en materia de colusión na 

contratación do sector público, no que atinxe ao 2015 e de expedientes en materia 

de uniformes escolares, no primeiro semestre do 2016. 

 

Neste punto débese destacar a recente resolución do Pleno do Consello galego da 

Competencia, do 6 de xuño de 2016, no Expediente S 10/2014, instruído pola 

Subdirección de Investigación en virtude dunha denuncia presentada polo 

Concello de Lugo, e que concluíu cun resolución sancionadora, a resolución R 

1/2016 – Licitación publica seguridade Concello de Lugo, na que o Pleno declarou 

acreditada a existencia dunha infracción do artigo 3 LDC, da que considerou 

responsable á empresa Alcor Seguridade, SL., por unha práctica  consistente en 

facilitar ao órgano de contratación información falsa sobre as condicións dos 

contratos dos traballadores sometidos a subrogación, co consecuente falseamento 

da competencia no concurso público convocado no seu día polo Concello de Lugo 

para a prestación do servizo de seguridade do fogar do transeúnte.  

 

O Pleno considerou dita práctica como unha restrición grave á competencia, a teor 

do disposto na letra c) do parágrafo 3º do artigo 62 da LDC, polo que impúxolle á 

empresa responsable unha sanción de multa de 68.868 euros. 

 

Este expediente, e outros que se atopan en fase de investigación é un dos primeiros 

froitos da labor de difusión que o Consello galego da Competencia ven realizando 

no campo da contratación pública, que tivo un dos seus elementos básicos nas 
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reunións que a Subdirección de Investigación mantivo cos responsables da 

contratación pública nas administracións galegas e na enquisa que sobre o tema 

elaborouse ao respecto.. 

 

No gráfico seguinte observase a evolución histórica do número de expedientes da 

Subdirección de Investigación. 

 

Gráfico I.- Evolución das entradas desde o 2005 

 
 
 

O seguinte gráfico supón xa unha análise sectorial dos diferentes expedientes da 

Subdirección de Investigación no ano 2015, na que se observa o importante 

número dos relacionados coa contratación pública, nos que se examinas supostas 

prácticas anticompetitivas dos participantes nos mesmos, que baixos diversas 

modalidades representan un incremento ilexítimo e inxustificados dos custes de 

contratación o que sen dúbida resulta moi prexudicial para a nosa economía e para 

que as Administracións públicas poidan desenvolver as súas funcións aos custes 

máis eficientes.  

 

A colusión na contratación pública xera, ademais de sobre custes ilexítimos, que as 

empresas designadas para a provisións dos bens ou servizos que as 

Administracións requiren para desenvolver as súas funcións non sexan os que un 
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proceso aberto e transparente como é o da contratación pública trata de conseguir, 

precisamente polo falseamento anticompetitivo das regras do xogo por parte 

dalgúns dos concorrentes,  que non soen ser precisamente os máis eficientes.. 

Gráfico II.- Expedientes 2015 por sectores 

 
 
 
 
A tónica que revela a gráfica III, relativa ao primeiro semestre do 2016 ven 

marcada por unha serie de denuncias presentadas no sector dos uniformes 

escolares, tema no que tamén o Consello Galego da Competencia amosouse 

especialmente activo, tratando de promover comportamentos pro competitivos, o 

que redundaría non só en beneficio das familias, senón mesmo do 

desenvolvemento do sector, especialmente a nivel local, e mesmo dos propios 

centros que a través de procedementos verdadeiramente competitivos, poderían 

mellorar as súas condición de comercialización e dispoñibilidade de produtos de 

calidade a prezos máis axustados  
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Gráfico III.- expedientes 2016 (Xuño) por sectores 

 
 
 

O gráfico seguinte reflicte o número de denuncias presentadas ante o Consello 

galego da Competencia. No que se amosa a referida importancia dos casos relativos 

a contratación pública e a fabricación/distribución de uniformes escolares. 

 

Os casos denunciados non sempre determinan a incoación dun expediente 

sancionador o que o mesmo, de incoarse, sexa tramitado pola Subdirección de 

Investigación e resolto polo Pleno do Consello galego da Competencia, pois con 

carácter previo é `preciso sometelas tanto á información reservada, conforme ao 

artigo 49 LDC. cando é preciso, como en todo caso, ao procedemento de asignación 

previsto na Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de Coordinación das Competencias do 

Estado e as Comunidades Autónomas en materia de Defensa da Competencia. 

 

O mecanismo de, asignación parte de que a competencia correspóndelle á 

Autoridade Autonómica, no caso de Galicia, ao Consello galego da Competencia, só 

no caso de que os potenciais efectos da conduta detectada se limiten 

exclusivamente ao ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso 

contrario, a competencia correspondería en exclusiva á Comisión Nacional dos 

Mercados e da Competencia (CNMC). 
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O que resulta realmente relevante é que se coñezan e investiguen todas aquelas 

prácticas que poder falsear a libre competencia e que coñeza o Consello galego da 

Competencia ou a CNMC se poidan corrixir e, no seu caso, sancionar 

axeitadamente. 

 

A subdirección de Investigación trata de facilitar a presentación de denuncias e de 

verificar, a través da investigación reservada aberta no caso que proceda, a 

verdadeira acreditación de indicios de conduta anticompetitiva cuxa sanción 

corresponderá ao Pleno do Consello galego da Competencia, ao Consello da CNMC 

ou mesmo á Comisión Europea. 

Gráfico IV.- Total denuncias 2015 por sectores 

 
Total: 25 denuncias 
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Gráfico V.- Total denuncias 2016 (xuño) por sectores 

 
Total: 4 denuncias  

 

O número de denuncias de 2016 é inferior ao número de expedientes asignados 

porque 10 destes expedientes teñen a súa orixe en denuncias de 2015. 

 

Respecto da forma de inicio das investigación, a Táboa I reflicte que no ano 2015,  

dous casos se iniciaron de oficio e 23 iniciáronse en virtude de denuncia. De todas 

elas, sete presentáronse directamente ante a Subdirección un total 22 e 3 foron 

remitidas pola CNMC  a través da súa Dirección de Competencia (TÁBOA II). 

 

No que vai do 2016, iniciáronse pola Subdirección de Investigación do Consello 

Galego da Competencia 1 expediente de oficio e 13 en virtude de denuncia.. 

Durante este período a Dirección de Competencia da CNMC non remitiu ningún 

outro expediente. 

 

O sistema de asignación de casos se ve complementado coas denuncias ou 

actuacións levadas a cabo desde a CNMC ou das que teña coñecemento que 

puideran corresponderlla ao Consello alego da Competencia, que procede a 

remitilo ao mesmo para o seu exame e consideración..  
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Táboa I.- forma de inicio das investigacións  

Investigacións 2015   Xuño 2016 

De oficio 2 1 

Por denuncia 23 13 

Táboa II.- Órgano que toma coñecemento inicial do asunto  

Investigacións 2015 Xuño 2016 

Iniciadas na Subdirección de 
Investigación 

22 14 

Remitidas pola DC da CNMC 3 0 

 
 
O número de entradas non é en ningún caso equivalente ao número de asuntos 

investigados por esta Subdirección de Investigación a o cabo do ano. Deben 

sumarse todos os presentados en exercicios anteriores sobre os que non recaerá 

proposta de resolución. Como tales, poden atoparse en fase de dilixencias 

preliminares (información reservada) ou instrución. O dato máis salientable é que 

se reduciron de xeito notable o número de expedientes no trámite de información 

reservada, polo seu peche sen apreciar indicios de conduta prohibida pola Lei de 

Defensa da Competencia.  

Táboa III.- Procedemento. Fases 

Fases do procedemento 2015 Xuño 2016 

Información reservada 27 19 

Peche de investigacións 0 8 

Instruidos 2 2 

Proposta de sanción 0 0 

Proposta de arquivo 9 6 

Proposta de terminación convencional 0 0 
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Por último, as táboas  proporcionan os dados desagregados dos acordos de 

incoación, propostas de arquivo, propostas de sanción e expedientes 

sancionadores en fase de instrución a xuño do 2016.  

Táboa IV. Acordos de incoación durante o 2015 

Acordos de incoación durante o 2015 

Expediente Data de incoación Estado do expediente  

S 10/2014 08/01/2015 Resolución 1/2016, de 6 de xuño de 2016, sanción 

TÁBOA V. Propostas de arquivo no 2015 e primeiro semestre do 2016 

Propostas de arquivo no 2015 

Expte. Núm. 
PROPOSTA DE 

ARQUIVO DA SUBDIC 
RESOLUCIÓN PLENO CGC 

14/2011 26.06.2015 
Resolución do Pleno R 6/2015, de 11.11.2015, pola 

que se arquivan as actuacións. 

15/2011 23.06.2015  

21/2011 23.06.2015 
Resolución do Pleno R 2/2015, de 21.10.2015, pola 

que se arquivan as actuacións. 

10/2012 23.06.2015 
Resolución do Pleno R 3/2015, de 30.10.2015, pola 

que se arquivan as actuacións. 

14/2012 23.06.2015 
Resolución do Pleno R 3/2015, de 30.10.2015, pola 

que se arquivan as actuacións. 

15/2012 23.06.2015 
Resolución do Pleno R 3/2015, de 30.10.2015, pola 

que se arquivan as actuacións. 

25/2012 28.06.2015 
Resolución do Pleno, de 28.06.2015, pola que se 

arquivan as actuacións. 

7/2014 26.06.2015 
Resolución do Pleno R 7/2015, de 29.10.2015, pola 

que se arquivan as actuacións 

1/2015 26.06.2015 
Resolución do Pleno R 4/2015,  pola que se arquivan 

as actuacións 
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Propostas de arquivo no 2016 

Expte. Núm. 
PROPOSTA DE 
ARQUIVO DA 

SUBDIC 
RESOLUCIÓN PLENO CGC 

10/2014 12.01.2016 
Resolución do Pleno R 1/2016, de 06.06.2016, pola 

que se sanciona ao denunciado 

1/2011 23.05.2016 En trámite de resolución 

5/2011 22.02.2016 
Resolución do Pleno R 2/2016, de 10.05.2016, pola 

que se arquivan as actuacións. 

20/2011 26.05.2016 En trámite de resolución 

23/2011 22.02.2016 
Resolución do Pleno R 2/2016, de 10.05.2016, pola 

que se arquivan as actuacións. 

5/2016 15/06/2016 En trámite de resolución 

 

TÁBOA VI. 

Expedientes sancionadores en fase de instrución a xuño 2016 

Expte. Núm. Data do Acordo de Incoación Situación actual 

S 1/2011 11.12.2012 
 Proposta de resolución de 

23.05.2016 

S 10/2014 08/01/2015 
Resolución 1/2016, de 6 de xuño 

de 2016, sanción 

 
A incoación dos expedientes sancionadores, naqueles casos en que a Subdirección 

de Investigación aprecia a existencia e indicios de infracción aos artigos 1, 2 ou 3 

da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia, que son os únicos sobre 

os que coñecen as autoridades de competencia tramítanse de acordo a un 

procedemento especial que culmina coa proposta que a Subdirección de 

Investigación remite ao Pleno do Consello Galego da Competencia, que é o órgano 

competente para resolver. 
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Dito Peno pronunciou no 2015 e no primeiro semestre do 2016 as seguintes 

resolución: 

-  Resolución R 6/2014, do 23 de xullo de 2015, Publicidade dos Colexios 

de Avogados de Ourense e Pontevedra sobre preferentes e débeda 

subordinada  

- Resolución R 2/2015, do 21 de outubro de 2015, Uniformes escolares 

Soutomaior . 

- Resolución R 3/2015, do 30 de outubro de 2015, Asesoramento e 

mediación hipotecaria dos Concellos de Ponteareas, O Porriño e Vigo. 

- Resolución R 4/2015, do 13 de novembro de 2015, Contratación pública 

de servizos de limpeza. 

- Resolución R 5/2015, do 26 de outubro, Subministro enerxía eléctrica a 

los centros de la Consellería de Traballo e Benestar. 

- Resolución R 6/2015, de 11 de novembro de 2015, Instalación depósito 

de gas propano. 

- Resolución R 7/2015, do 29 de outubro, Desprazamentos en autobús do 

persoal da Xunta de Galicia. 

- Resolución R 1/2016, do 6 de xuño, Licitación publica seguridade 

Concello de Lugo. 

- Resolución R2/2016, do 10 de maio, Seguro obrigatorio de 

responsabilidade civil do mar 
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Revisión Xudicial das actuacións 
do Consello Galego da 
Competencia 

 

 

Moitas das resolución adoptadas tanto no seu día, polo xa desaparecido Tribunal 

Galego de Defensa da Competencia (TGDC), como na actualidade polo Consello 

Galego da Competencia teñen sido recorridas ante o Tribunal Superior de Xustiza 

de Galicia, que é o órgano xudicial ante o que, segundo o artigo 31 da Lei 1/2011, 

do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia, tense que 

interpor os recursos contra as resolucións e os actos do presidente ou da 

presidenta e do Pleno do Consello Galego da Competencia. 

 

A experiencias nestes anos de actividade da Autoridade galega da Competencia ten 

sido especialmente satisfactoria, pois o Tribunal Superior de Xustiza de Gálica veu 

a conformar ata de agora todas as resolucións que foron recorridas, mesmo as 

solicitudes de medidas provisionais5. 

 

As sentenzas máis recentes son:  

 

- Sentenza: 00720/2015 do  26 de novembro de 2015, que confirma a 

Resolución R 1/2012, do 10 de xullo de 2012, Tanatorio de Valga. 

- Sentenza: 132/2016, do 25 de febreiro de 2016, que confirma a Resolución 

R 2/2013, do 1 de outubro de 2013, Colexio Oficial de Decoradores de 

Galicia, destacando o feito da imposición en costas á demandante.  

- Sentenza 00030/2016, do 27 de xaneiro de 2016, pola que se confirma a 

Resolución R 4/2014, do 15 de xullo de 2014, Tanatorio As Burgas. 

 

 

                                                 
5
 Cfr. por exemplo, o Auto do , na Peza separada de medidas cautelares 0000344 /2015 0001, no 

Procedemento ordinario  0000344 /2015, iniciado polo Ilustre Colexio Provincial de Avogados de 

Pontevedra, contra a Resolución R 6/2014, do 23 de xullo de 2015,  Publicidade dos Colexios de 

Avogados de Ourense e Pontevedra sobre preferentes e débeda subordinada, 

04 
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Esta última sentenza presenta a singularidade de que o recurso foi presentado pola 

propia Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC). Os feitos e a 

importante xurisprudencia ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

resúmese no seguinte cadro: 

 
 

A resolución recorrida trae causa no expediente incoado contra a empresa Mémora 

Servicios Funerarios, S.L. por prohibir o  acceso ás instalación do Tanatorio As Burgas 

de servizos de transporte funerario xestionados por outras empresas. Trala oportuna 

instrución, o Pleno resolveu o expediente mediante terminación convencional, consonte 

o artigo 52 LDC trala asunción polos presuntos infractores os compromisos acadados 

coa Subdirección de Investigación que trala súa ratificación polo Pleno convertéronse 

en obrigatorios resolvéndose os efectos sobre a competencia derivados das condutas 

obxecto do expediente de xeito tal que quedaba garantido suficientemente o interese 

público. 

A CNMC recórreo a resolución do Pleno entendendo que non se axustaba á 

Comunicación que sobre terminación convencional ditara no seu día a Comisión 

Nacional da Competencia, que estimaba precisa a imposición dunha sanción sen aceptar 

compromiso algún alternativo. 

 

A sentenza ditada polo Tribunal confirma o criterio do Consello Galego da 

Competencia, afirmando que  «á vista dos claros, concretos e extensos termos do acordo 

impugnado que estima a terminación convencional, deixando os compromisos atados e 

ben atados, parece que o interese público se satisfai, polo que a motivación acollida polo 

CG é razoada e razoable, sen que poida reputarse ao contrario lexítimo o interese na 

sanción 

ou en continuar un procedemento sancionador de desenlace incerto e orillando os 

compromisos reais e voluntarios asumidos no marco do procedemento.» 

 

O Tribunal recoñece de xeito claro e explícito a independencia do poder de decisión das 

Autoridades autonómicas da competencia, afirmado que «en caso de “pugna de 

discrecionalidades” entre administracións (ente galego e ente nacional), dado que 

non existe tutela nin xerarquía do ente galego sobre o nacional ha de estarse a 

primar a discrecionalidade do órgano inmediato e actuante, o CGC pois o 

contrario suporía vaciar de competencias á entidade autonómica, cando o lexislador 

quixo atribuír este cometido de instruír e resolver tales procedementos coa terminación 

convencional ao ente autonómico, e o que é máis importante, cando o propio lexislador 

en materia de defensa da competencia, non introduciu na normativa o ditame vinculante 

da CNMC, a eventual suspensión da terminación convencional a instancias da mesma 

ou outra técnica que condicione o exercicio da discrecionalidade autonómica. Non 

poden estenderse as funcións coordinadoras da CNMC ata deixar sen efecto as 

funcións instrutoras e resolutorias dos expedientes sancionadores do CGC.» 
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Obxectivos do Consello Galego 
da Competencia para o bienio 
2016-17 

 

A inminente aprobación da Comisión galega da Competencia no seo do Instituto 

Galego do Consumo e a Competencia, e o nomeamento dun novo presidente e dun 

novo consello fan que non teña moito sentido falar de obxectivos futuros senón 

mais ben de recomendacións sobre obxectivos futuros a luz da experiencia 

adquirida polo Consello galego da Competencia nestes anos.  

Así, hai dúas áreas nas que o organismo debe redobrar os seus esforzos de 

investigación e, no seu caso, sanción. Trátase da colusión na contratación pública e 

das prácticas anticompetitivas que se poden producir na cadea alimentaria.  

O artigo 23.3 da Lei 14/2013 de racionalización do sector público autonómico 

obriga aos “órganos de contratación, a Xunta consultiva de contratación 

administrativa de Galicia e os órganos competentes para resolver o recurso especial 

referido no artigo 40 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, a 

notificar a Comisión galega da Competencia calquera eido, do que teñan 

coñecemento no exercicio das súas funcións, que poidan constituír unha infracción da 

lexislación de defensa da competencia. En particular comunicarán calquera indicio 

de acordo, decisión ou recomendación colectiva, práctica concertada ou 

conscientemente paralela entre os licitadores que teña por obxecto, produza ou 

poida producir o efecto de impedir, restrinxir ou falsear a competencia no proceso de 

contratación”.  Esta previsión normativa, unida a labor de información levada a 

cabo polo Consello está a dar lugar a que sexan moi numerosas as consultas que se 

están a recibir dos órganos de contratación das administracións públicas galegas, 

así como a remisión directa de expedientes cando existen sospeitas de prácticas 

anticompetitivas entre os licitadores.    

O elevado custo que a colusión entre licitadores ten para as arcas das 

administracións públicas aconsellan que as autoridades de competencia incidas 

especialmente na represión destas condutas. Así o fai a Comisión nacional dos 

Mercados e da Competencia e así o deberá facer a futura Comisión Galega da 

Competencia. En un prazo relativamente breve pasouse en Galicia dun elevado 

nivel de descoñecemento sobre a existencia e nocividade destas prácticas a unha 
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situación na que os órganos de contratación son plenamente conscientes da 

importancia de erradicalas,  existe unha Lei que obriga a poñer en coñecemento da 

autoridade de competencia a sospeita da existencia de prácticas desta natureza e o 

Consello Galego da Competencia xa sancionou un primeiro caso e ten varias 

denuncias mais enriba da mesa.  O conseguido ata agora e importante, mais falta 

moito por facer, polo que a loita contra as prácticas anticompetitivas no eido da 

contratación pública debe continuar a ser un obxectivo primordial tanto do  actual 

como do novo organismo.  

Polo que respecta á cadea alimentaria, a nova situación que se está a producir coa 

concentración e aumento de poder de mercado das grandes cadeas de distribución 

a situación tende a ser cada vez mais complexa. Se tradicionalmente, os principais 

problemas dende o punto de vista da competencia atopábanse no primeiro chanzo 

da cadea, isto é, nas relacións entre a industria e a produción, na actualidade o 

poder da gran distribución está a afectar a todos os restantes eslavóns da cadea, 

incluído o sector produtor.   

A Lei de mellora da cadea alimentaria atribúe a función sancionadora a un novo 

organismo e non as autoridades de competencia, o que na nosa opinión pode 

supoñer un problema, xa que a sanción máxima de 3000 euros prevista na Lei e 

unha cantidade moi baixa comparada cas multas que poden impoñer as 

autoridades de competencia, moito mais disuasorias para grandes empresas ou 

carteis. De todos os xeitos, as autoridades de competencia seguen tendo unha 

función neste campo, mais en relación coas conductas que afectan ao mercado que 

cas pequenas infraccións, que serán competencia da AICA.  

Deixando xa a dimensión sancionadora, a experiencia destes  amósanos a 

importancia da labor de promoción realizada polas autoridades autonómicas de 

competencia.  Neste ámbito compre destacar tres diferentes liñas de actuación: 

continuar a facer informes sectoriais,  insistir nos informes de unidade de mercado 

tratando de corrixir certas disfuncións da Lei e, finalmente, informar todas as 

normas que poidan afectar a competencia e aos mercados. En relación cos 

informes normativos, ata o de agora só era preceptivo o informe do Consello 

Galego da Competencia en relación coas normas que afectasen ao organismo. En 

cambio, o informe da Comisión Galega da Competencia será preceptivo para todas 

as normas que afecten a competencia.  
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Enquisa sobre percepción da 
Competencia en Galicia 2015 e 
2016 

 

6.1.- Introdución 

No ano 2006, o Tribunal Galego de Defensa da Competencia realizou un estudio 

pioneiro en España sobre a percepción da competencia polos empresarios da 

Comunidade Galega, utilizando como base os precedentes establecidos pola “Office 

of Fair Trading” do Reino Unido. A partir dese momento, o Tribunal continuou a 

repetir o estudo cada ano, alternando o seu enfoque entre empresas comerciais e 

non comerciais.  

 

A finalidade do estudo e recoller a opinión dos empresarios galegos sobre as 

seguintes cuestións: 

 

 1.- Os valores relativos a algunhas percepcións sobre o mercado e a defensa 

da competencia en Galicia 

 2.- A frecuencia coa que se producen determinadas conductas relacionadas 

coa competencia nos mercados  

 3.- O grado de coñecemento da autoridade galega da competencia 

 

O elevado custo da enquisa e as escasas variacións que se producían nos resultados 

ano a ano aconsellaron abandonar a periodicidade anual para espaciar mais o 

estudo.  

 

 Transcorridos xa mais de tres anos dende a última enquisa sobre a percepción da 

competencia en Galicia, o Consello Galego da Competencia decidiu que era o 

momento de facer unha nova, xa que o tempo transcorrido permitía aventurar 

variacións significativas en relación aos resultados das enquisas anteriores.  Así, 

acordouse facer a enquisa sobre so sector comercial no segundo semestre do 2015 

e a do sector industrial no primeiro de 2016, de tal forma que se puideran 
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presentar os datos conxuntamente na memoria correspondente ao ano 2015. Así 

as cousas, o Instituto Galego de Estatística fixo as enquisas de acordo ca seguinte 

ficha técnica: 

Sector comercial (cadro) 

-  Técnica -  entrevista telefónica asistida por 

ordenador 

- Ámbito -  Galicia 

- Universo -  Empresas comerciais (división 45, 

46 e 47 da CNAE-2009) con 

personalidade xurídica e domicilio 

en Galicia 

- Marco -  directorio de empresas e unidades 

locais do IGE 

- Tamaño mostra -  406 

- Error -   < 5% para un nivel de confianza 

do 95% con p=q=0,5% 

- Muestreo -  aleatorio simple 

- Traballo de campo -  novembro-decembro de 2015 

 

Sector Industrial (cadro) 

- Técnica -  entrevista telefónica asistida 
por ordenador 

- Ámbito -  Galicia 

- Universo -  empresas industriais (seccións 
B,C,Ç,D,E,ou divisións 05-33 e 35-
39 da CNAE )con personalidade 
xurídica e sede social en Galicia. 

- Marco -  directorio de empresas e unidades 
locais do IGE 

- Tamaño muestra 404 -  

- Error< 5% para un nivel de 
confianza do 95% con p=q=0,5 

-  

- Muestreo -  aleatorio simple 

- Traballo de campo -   xaneiro-marzo 2016 
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6.2- Precepción xeral sobre  a competencia 

O resultado das enquisas amosa una elevada concienciación sobre a importancia 

que a competencia ten para os consumidores e o comercio en xeral. Os resultados 

obtidos no sector comercial e no industrial son moi semellantes. O que si compre 

destacar e a variación favorable en relación coa enquisa realizada no ano 2011. Se 

entón o porcentaxe de opinión que consideraban que a competencia fai mellorar o 

comercia ora dun 74,9%, agora pasa a un 84,4%, e dicir case 10 puntos mais. O 

mesmo pasa con as preguntas referentes a se a competencia e boa para os 

consumidores e o deber das Administracións públicas de garantir mercados 

competitivos, nas que se pasa dun 89,4% a un 92,4% e dun 82,9% a un 99,9 

respectivamente.  
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O mesmo ocorre no seguinte bloque temático referente certas regulacións 

comerciais como as restricións as aperturas de grandes superficies ou a liberdade 

de horarios. En todos los casos o porcentaxe de  respostas “pro competencia”  e 

lixeiramente superiores ao obtido na enquisa de 2011 no sector comercial. 

Especialmente significativas resultan as respostas referidas a liberdade de 

horarios, xa que si en 2011 só o 15% das empresas comercialas que participaron 

na enquisa estaban totalmente de acordo en que a liberdade de horarios favorece 

aos consumidores e a competencia, en 2015 a porcentaxe sube ata un 45,3%. 

6.3 Percepción sobre la existencia de prácticas anticompetitivas 

No bloque referente a percepción sobre a existencia de prácticas anticompetitivas 

compre reseñar tres extremos: 

1.-  A percepción sobre a existencia de prácticas anticompetitivas é, en xeral, algo 

mais elevada no sector comercial que no industrial. Isto pode estar provocado 

polo feito de que as empresas comerciais tenden a ser mais pequenas que as 

industriais e, por iso, mais sensible a certos tipos de prácticas 

2.-  A percepción sobre a existencia de prácticas anticompetitivas sube de forma 

apreciable en 2015/2016 en relación aso datos obtidos no 2011. Así, 

consideran que no seu sector prodúcense con bastante o con moita frecuencia 

acordos de fixación de prezos un 38,2%  dos enquisados, fronte ao 11,2 no ano 

2011. Se nos fixamos nos acordos de reparto de mercado o porcentaxe sube 

dun 15,8 a un 35,2%.   

4.-  Nas relacións cos provedores, a práctica que mais preocupa tanto as empresas 

comerciais como as industriais son as discriminacións. Así, o 43,3 % das 

empresas comerciais considera bastante o moi frecuente que lles apliquen 

condicións comerciais diferentes as de outras empresas. 
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6.4.- Coñecemento do consello galego da competencia 

En relación co grao de coñecemento do Consello Galego da Competencia prodúcese 

unha mellora substancial no 2015/2016, xa que, como amosan os gráficos, si no 

2011 as empresa que tiñan coñecemento da existencia do Consello galego da 

Competencia era dun 30% (sumando os que afirmaban coñecelo e aqueles aos que 

lles sonaba algo) agora esa porcentaxe pasa a un 44,6%. Sube sobre todo o 

porcentaxe dos que afirman coñecelo, que pasa dun 14% a un 28,3% no sector 

comercial. Tamén hai que destacar o elevado grao de coñecemento dos informes 

elaborados polo Consello, que chega a un 53,2% dos enquisados en relación con 

informe sobre os prezos no sector lácteo para o caso das empresas comerciais.  
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6.5.- Valoración global dos resultados da enquisa 

Aínda que os resultados da enquisa serán analizados con moito maior detalle polo 

consello Galego da competencia para orientar as actividades de investigación nos 

próximos anos, unha visión rápida dos datos poñen de manifesto algúns feitos que 

merecen ser destacados. 

En  primeiro lugar, as diferencias entre os resultados obtidos entre empresas 

comerciais e entre empresas industriais son, en xeral, moi semellantes, polo que e 

hai que preguntarse se existen razón de peso para facer dúas enquisas diferentes 

En segundo lugar prodúcese un aumento significativo en todos os parámetros 

relativos a percepción da competencia por parte do empresariado galego. Tanto no 

que respecta a os beneficios da competencia para os consumidores e para a 

actividade comercial en xeral, como no que respecta a concienciación sobre a 

existencia de prácticas anticompetitivas nos mercados nos que operan e, 

finalmente, en relación ao coñecemento do Consello Galego da Competencia e a súa 

actividade.   
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En terceiro lugar, os resultados da enquisa amosan a existencia de catro tipos de 

conductas prohibidas que se dan con bastante o moita frecuencia nos mercados de 

referencia para mais dun 20% das empresas obxecto da enquisa. Nos estamos a 

referir a os acordos para fixar prezos, aos acordos para repartirse o mercado, e a 

dúas conductas abusivas de posición dominante ou de dependencia económica na 

relación cos provedores, a aplicación de condicións discriminatorias e a imposición 

da compra dun produto como condición para a venda doutro.   

A percepción sobre a frecuencia coa que estas conductas anticompetitivas 

prodúcense no mercado de referencia é claramente máis elevada no 2015-2016 

para todas as conductas obxecto da enquisa e tanto para as empresas comerciais 

como industriais.  En especial e manifesta sobre todo no sector das empresas 

comerciais a preocupación pola existencia de prácticas discriminatorias e abusivas 

na súa relación cos provedores .Esta circunstancia coincide co feito de que as 

posibles relacións abusivas cos provedores que teñen poder de mercado constitúe 

unha das principais lagoas do dereito da competencia española, en especial desde 

que na reforma da lei do 2007 desapareceu do catálogo de conductas prohibidas o 

abuso de situacións de dependencia económica. Dende esa data os abusos de 

dependencia económica so poden ser perseguidos ante os tribunais ordinarios en 

aplicación da lei da competencia desleal. O Consello Galego da Competencia 

entende que é cada vez máis urxente a reintroducción do abuso de dependencia 

económica no catalogo de conductas prohibidas da lei de defensa da competencia, 

en especial para evitar abusos na cadea alimentaria,  e así o está a por de manifesto 

en diversos foros nos que participa.  


