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Resolución R 1/2017– Orquestras de Galicia 
 
 
 
 
Pleno: 
 
D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 
D. Fernando Cachafeiro García, vocal 
 
 
 
En Santiago de Compostela, a 8 de xuño do 2017 
 
 
 
 
A Comisión Galega da Competencia (CGC), coa composición arriba expresada e sendo 
relator D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente, ditou a seguinte Resolución no 
Expediente 3/2016-Orquestas de Galicia, iniciado de oficio pola Subdirección de 
Investigación do CGC, pola posible existencia de prácticas contrarias á competencia no 
sector da  industria da música nas festas populares de Galicia, que se centraban na 
existencia dun documento titulado “Convenio Marco para la colaboración y buena gestión 
en la promoción de las agrupaciones musicales celebrado entre la Asociación Galega de 
Orquestras, la Asociación de Representantes de Galicia y MUSICALIA, TREBOL 
MUSICAL, ESPECTACULOS ALVAR, ESPECTACULOS ESPIN, GESTORQUE, PUNTO 
ZERO y GALICIA ESPECTÁCULO”, cuxo contido incorporaba potenciais prácticas 
gravemente anticompetitivas.  
 
 
 

ANTECEDENTES DE FEITO 
 

1. A Subdirección de Investigación do CGC, tras coñecer da existencia dun 
documento titulado “Convenio Marco para la colaboración y buena gestión en la 
promoción de las agrupaciones musicales celebrado entre la Asociación Galega de 
Orquestras, la Asociación de Representantes de Galicia y MUSICALIA, TREBOL 
MUSICAL, ESPECTACULOS ALVAR, ESPECTACULOS ESPIN, GESTORQUE, 
PUNTO ZERO y GALICIA ESPECTÁCULO”, decidiu iniciar unha investigación 
reservada, ao abeiro do disposto no artigo 49.2 LDC. 
 

2. Con data de 7 de abril de 2016 resolveuse o trámite 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, atribuíndoselle 
a competencia para coñecer do caso ao Consello Galego da Competencia por 
considerarse dunha presunta práctica anticompetitiva cuxos efectos limitaríanse ao 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

3. No marco da referida información reservada efectuáronse diversos requirimentos 
as asociación e operadores principais do sector. En concreto, con data 5 de abril 
de 2016, requiríuselle que achegaran unha copia, se dispoñían dela, do documento 
titulado “Convenio Marco para la colaboración y buena gestión en la promoción de 
las agrupaciones musicales celebrado entre la Asociación Galega de Orquestras, 
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la Asociación de Representantes de Galicia y MUSICALIA, TREBOL MUSICAL, 
ESPECTACULOS ALVAR, ESPECTACULOS ESPIN, GESTORQUE, PUNTO 
ZERO y GALICIA ESPECTÁCULO”. 

 

4. A asociación impulsora do documento, AGO, unha vez cobrada conciencia do 
potencial contido contrario a competencia do documento e das graves 
consecuencias de asinalo ou de levalo á práctica de calquera outro xeito  contratou 
para a súa revisión e tramitación a un despacho de avogados, co obxectivo de que 
verificara a súa conformidade coa lexislación vixente, especialmente no relativo ao 
cumprimento das normas de competencia, que mesmo contactou co Consello 
Galego da Competencia. 

 

5. Con posterioridade, en data 15 de setembro de 2016, dirixíuselles un novo 
requirimento, co obxecto de que achegue a seguinte información e remisión de 
documentación: 

 
- Informar sobre cal foi a orixe da proposta de convenio de colaboración e de 

quen partiu a decisión de propor o convenio.  
- Quen decidiu a quen se enviaba a proposta de convenio e a quen se remitiu o 

borrador da proposta de convenio (asociacións, representantes, orquestras...). 
- Na actualidade, ¿Existe algunha nova versión da proposta de convenio 

diferente da que nos foi remitida?. 
- A proposta de convenio ou calquera outra versión posterior ¿aprobouse 

formalmente, tacitamente ou se puxo en práctica dalgún xeito? 
 

6. Froito dos citados requirimentos, a Subdirección de Investigación puido constatar a 
existencia do citado documento, que fora elaborado pola Asociación AGO, en 
colaboración con ARTEGAL,  así como que o mesmo tiña inicialmente o carácter 
de borrador, cuxa distribución limitábase aos representantes dos potenciais 
asinantes do mesmo, cos que se quería chegar a un compromiso, formalizado como 
un convenio de colaboración entre unha das asociación (AGO), na que se 
agrupaban numerosas empresas do sector (orquestras e grupos), coa asociación 
dos representantes (ARTEGAL) e as axencias que intermedia neste singular 
mercado. 

 

7. O exame do documento, do que se recibiron varias versións, substancialmente 
idénticas, revelaba graves problemas de competencia, na medida en que trataba 
de establecer unha vinculación directa entre a pertinencia a asociación impulsora 
do proxecto de convenio e a realización da actividade profesional polos diferentes 
operadores, e se pretendían regular diversos aspectos da actividade profesional 
por operadores independentes e situados en diferentes procesos ou fases do 
mercado, de xeito coordinado e común, o que representa unha clara conduta 
anticompetitiva que podería cualificarse mesmo de cartel, coa gravidade engadida 
de que os destinatarios da proposta, como se ten indicado, non só eran  
competidores entre si, senón que a proposta pretendía incluír no convenio a outros 
operadores que participan no negocio e que como as mesmas orquestras, deben 
desenvolver a súa actividade de xeito autónomo e independente e nunca de forma 
concertada entre si. 
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8. Desde a Subdirección de Investigación trasladouse ao sector no seu conxunto que 
o convenio proposto presentaba serios e graves problemas de competencia, 
especialmente na medida en que o recollido no borrador viñera a recoller prácticas 
que, dalgún xeito estivésense xa a producir, isto é, que o borrador tratara de recoller 
de xeito formal, unha operativa no sector que estaría claramente en contra das 
normas de competencia e puidera revelar a comisión de condutas claramente 
anticompetitivas e sancionables. Asemade, trasladóuselles que o labor das 
asociación profesionais non pode, en xeito algún, instrumentarse para coordinar a 
actividade dos operadores económicos na toma das súas decisións empresariais, 
que teñen que ser, en todo caso, independentes e autónomas. 
 

9. Con data 22 de decembro de 2016, desde a Asociación ARTEGAL remitiuse  a esta 
Subdirección xeral copia da acta nº 4 da Asemblea Xeral Extraordinaria , celebrada 
pola dita asociación, o 10 de novembro de 2016, en cuxo orde do día se recollía 
expresamente a comunicación aos asociados dos problemas serios de 
competencia que presentaba o documento que se tiña intención de formalizar como 
un convenio entre a dita asociación, AGO e as oficinas dos axentes que interveñen 
nos contratos que as diferentes orquestras, especialmente con concellos e as 
comisións de festas. Na referida asemblea explicouse aos asociados os graves 
problemas de competencia que tería non só asinar un convenio como o proposto, 
senón de desenvolver prácticas como as que figuraban no mesmo. A citada 
documentación incorporouse á investigación. 

 

10. Á vista do que antecede, a Subdirección Xeral de Investigación elevou ao Pleno, 
en data 23 de xaneiro de 2017, unha proposta de arquivo da presente investigación, 
ao non apreciar indicios de que o documento que deu orixe á mesma  tivera pasado 
da condición de borrador e do desistimento dos potenciais asinantes de levalo a 
cabo, unha vez coñecido o seu contido anticompetitivo.   

 

11. O Pleno da Comisión Galega da Competencia deliberou sobre este asunto nas súas 
reunións do 10 de febreiro de 2017 e do 4 de maio do 2017. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
 

Primeiro: Competencia 
 

1. Conforme ao artigo 3 da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello 
Galego da Competencia, o Consello Galego da Competencia é o órgano 
competente para a aplicación executiva no ámbito da Comunidade Autónoma de 
Galicia da Lei de Defensa da Competencia, nos procedementos que teñan por 
obxecto as condutas previstas nos artigos 1º, 2º e 3º da devandita lei.  

 
 

Segundo: Obxecto da resolución 
 
2. O artigo 49.2 LDC prevé que ante a noticia da posible existencia dunha infracción 

da lexislación de competencia, a Subdirección de Investigación do CGC  poda 
realizar unha información reservada, co fin de determinar con carácter preliminar 
se concorren as circunstancias que xustifiquen a incoación dun expediente 
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sancionador, conforme ao procedemento establecido na Lei de Defensa da 
Competencia.  

 
3. Finalizada, no seu caso, a información reservada, o artigo 49.3 LDC prevé que o 

Pleno, a proposta da Subdirección Xeral de Investigación do CGC, poderá acordar 
a non incoación dos procedementos derivados da presunta realización das 
condutas prohibidas polos artigos 1, 2 e 3 LDC e o arquivo das actuacións cando 
considere que non existen indicios de infracción da lexislación de competencia. 

 
 

Cuarto. Valoración da proposta de arquivo 
 
 

4. A Proposta de arquivo da Subdirección de Investigación do CGC baséase nas 
seguintes consideracións: 

 
“O exame da documentación recabada no marco da Información reservada 
permitiu constatar que o documento titulado “CONVENIO MARCO para la 
colaboración y buena gestión en la promoción de las agrupaciones musicales 
celebrado entre la ASOCIACIÓN GALEGA DE ORQUESTRAS, la 
ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES DE GALICIA y MUSICALIA, TREBOL 
MUSICAL, ESPECTACULOS ALVAR, ESPECTACULOS ESPIN, 
GESTORQUE, PUNTO ZERO y GALICIA ESPECTÁCULO” existiu 
efectivamente, pero que non chegou a aprobarse, non pasando de ser un 
proxecto, en estado de borrador, que tivo unha difusión limitada e non chegou 
a estar en vigor, non existindo, a data de hoxe, indicios de que o seu contido 
fora posto en práctica.”. 
 

5. O Pleno da Comisión Galega da Competencia quere comezar destacando a 
singularidade e importancia do sector da  industria da música nas festas populares 
de Galicia. Como revelara xa o Estudio “Do palco ó escenario. Unha aproximación 
analítica á industria da música nas festas populares de Galicia”, elaborado no marco 
do proxecto de investigación ‘Do palco ó escenario’, desenvolvido polo Equipo 
Canal Campus da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de 
Santiago de Compostela, co patrocinio da Axencia Galega das Industrias Culturais 
(AGADIC), e presentado ao público o 22 de marzo de 2012. 

 
6. No citado informe afírmase que, o que denomina “sector das verbenas” en Galicia, 

“[...] conforma no noso territorio un modelo económico propio, dinámico e dentro 
das industrias culturais o menos dependente de axudas públicas para o seu 
sostemento. Unha actividade, a das actuacións musicais nas verbenas, na que o 
65% dos galegos declara participar polo menos unha vez ó ano. Unha afección que 
detenta a categoría do hábito cultural preferido polos galegos, case 20 puntos por 
enriba do cine(10). Ás verbenas asiste anualmente un 47,5% de persoas da nosa 
comunidade(11). Esta actividade  xera milleiros de traballos directos e un volume 
de negocio de decenas de millóns de euros(12).” 
 

7. No citado informe se fai unha estimación máis precisa do volume de negocio do 
sector, sinalando que “Considerando a cifra de 300 orquestras que pode haber en 
Galicia, cunha tarifa media de 3.500 euros de caché e un número  aproximado de 
85 galas por formación ó ano, resulta unha cifra de 89,3 millóns de euros. A iso 
habería que sumar os 120 dúos e tríos, cun caché medio de 500 euros e outras 85 
galas anuais, que dá como resultado 5,1 millóns de euros. Xa que logo, unha 
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aproximación do volume de negocio da industria das verbenas daría 94 millóns de 
euros”. 

8. A pesares da importancia do sector e do grao de “profesionalización”, 
especialmente no caso dos representantes e axentes, pero tamén dos propios 
propietarios das orquestras, aínda que neste último caso a súa actividade sexa máis 
estacional, o certo é que o conxunto dos operadores económicos están a afrontar 
un necesario proceso de “modernización”, que pasa polo estrico cumprimento das 
súas obrigas fiscais e laborais, algo que parece no se estaba a producir de xeito 
efectivo. En efecto, como se recolle nos medios de comunicación (a título ilustrativo, 
“Hacienda impone multas de hasta un millón a 20 representantes de orquesta. La 
Agencia Tributaria los considera empresarios y los acusa de no pagar el IVA”, La 
Voz de Galicia, 26/01/20171. “Los 4.500 trabajadores de las orquestas gallegas ya 
tienen convenio colectivo. Los sueldos irán en función de lo que facture el grupo, 
con un mínimo de 14.490 euros al año”, La Voz de Galicia, 19/11/20162). 
 

9. Nese contexto de escaso rigor no sometemento as normas xerais de obrigado 
cumprimento para calquera operador que desenvolve unha actividade económica, 
é onde debe enmarcarse a xénese do borrador obxecto da investigación 
desenvolvida pola Subdirección de Investigación de este Consello Galego da 
Competencia. A simple lectura do mesmo revela dous cuestións básicas que este 
Pleno quere deixar perfectamente claras e precisa: 1) o papel que nas actividades 
económicas poden desenvolver as súas asociación profesionais ou empresariais e 
2) que calquera operador que desenvolva unha actividade que poda cualificarse 
como económica, está suxeito ás normas da competencia, polo que, moitas das 
cláusulas que contiña o borrador examinado presentaban unha especial gravidade, 
polo que, aínda que non chegara a asinarse, este Pleno o quere poñer en evidencia 
desde a perspectiva da normas da competencia. 

 
O papel das asociación empresarias e a lexislación de competencia 
 
 
10. A xa extinta Comisión Nacional da Competencia (CNC), Elaborou unha “Guía para 

Asociaciones Empresariales”3, na que se establecen unhas pautas sobre os 
principais factores que deben ter en conta as asociacións para evitar a comisión de 
conductas anticompetitivas. Desde xeito, a citada guía expoñe, no seu primeiro 
parágrafo, que: “[l]as asociaciones empresariales, por ser foros de encuentro entre 
empresas competidoras, tienen que saber  que determinadas actuaciones de su 
práctica cotidiana  pueden coinstituir infracciones de la legislación de defensa de la 
competencia. [,...] que puede dar lugar a la imposición de multas importantes” 
 

11. Neste senso, e seguindo coa argumentación da CNMC no informe sobre 
asociacións empresariais, hai que ter en conta que “tanto as asociacións como os 
cargos directivos que as representan teñen que ser conscientes de que as súas 
actuacións poden transgredir o ámbito do lícito se son aptas para alterar o normal 

																																																								
1	Cfr.	http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/01/26/hacienda-impone-multas-millon-20-
representantes-orquesta/0003_201701G26P12996.htm		
2	Cfr.	http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/11/19/4500-trabajadores-orquestas-gallegas-
convenio-colectivo/0003_201611G19P33991.htm		
3	Cfr.	https://www.cnmc.es/sites/default/files/1185648_9.pdf	Resulta	tamén	de	interese	o	documento	elaborado	
pola	Agencia	de	Defensa	de	la	Competencia	de	Andalucía,	baixo	o	título,	Guía	de	competencia	para	las	empresas	
andaluzas,	(2010),	disponible	na	dirección:	
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/Gu%C3%ADa%20de
%20competencia%20para%20las%20empresas%20andaluzas.pdf		
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funcionamento do mercado, basicamente, por unificar o comportamento dos seus 
asociados e o de outros terceiros.” É preciso lembrar, co citado informe da CNC 
que. A normativa de competencia, como este Pleno quere remarcar, é plenamente 
aplicable a todos os operadores económicos, sexan empresas ou empresarios 
individuais ou profesionais,  así como as súas asociacións ou colexios profesionais 
que, polo tanto, poden ser sancionados. O propio Artigo 1 LDC inclúe entre os 
acordos prohibidos as recomendacións colectivas, procedentes destes entes 
colectivos cando teñan “por obxecto, produza ou poida producir o efecto de impedir, 
restrinxir ou falsear a competencia en todo ou parte do mercado nacional e, en 
particular, os que consistan en: 
a) A fixación, de forma directa ou indirecta, de prezos ou doutras condicións 
comerciais ou de servizo. 
b) A limitación ou o control da produción, a distribución, o desenvolvemento técnico 
ou os investimentos. 
c) A repartición do mercado ou das fontes de aprovisionamento. 
d) A aplicación, nas relacións comerciais ou de servizo, de condicións desiguais 
para prestacións equivalentes que coloquen uns competidores en situación 
desvantaxosa fronte a outros. 
e) A subordinación da celebración de contratos á aceptación de prestacións 
suplementarias que, pola súa natureza ou segundo os usos de comercio, non 
garden relación co obxecto de tales contratos.”  
 

12. As sancións poden mesmo entenderse aos seus propios directivos, tal e como 
recolle o Artigo 63.2 LDC, cando afirma ”Ademais da sanción prevista no punto 
anterior, cando o infractor sexa unha persoa xurídica, poderáselle impoñer unha 
multa de ata 60.000 euros a cada un dos seus representantes legais ou ás persoas 
que integran os órganos directivos que interviñesen no acordo ou decisión.”, 
engadindo que “Quedan excluídas da sanción aquelas persoas que, formando parte 
dos órganos colexiados de administración, non asistisen ás reunións ou votasen en 
contra ou salvasen o seu voto. 
 

13.  O mencionado Informe CNC analiza os principais ámbitos nos que as actuacións 
y recomendacións das asociacións empresariais poden plantexar máis problemas 
para a competencia no mercado. Así, por exemplo. 

 

- As asociacións deben evitar todo tipo de decisións ou recomendacións de 
prezos, de reparto de mercados e outras condiciones comerciales. Se afirma no 
informe que “En un mercado competitivo las empresas deben poder fijar 
autónomamente su política comercial y de precios y, por ello, las asociaciones 
empresariales han de abstenerse de cualquier decisión o recomendación que 
tienda a eliminar dicha autonomía de las empresas asociadas. Cuando una 
asociación realiza anuncios que pueden influir sobre las actuaciones de las 
empresas en materia de precios, ventas, condiciones contractuales y, en 
general, cualquier otra variable comercial capaz de señalizar a las empresas 
cuál debe ser su comportamiento, debe tener en cuenta que su actuación podrá 
ser analizada por las autoridades de competencia para valorar su objeto y sus 
posibles efectos restrictivos de la competencia”. 

 

- Unha das actuacións máis prexudiciais para a competencia que pode realizar 
una asociación empresarial é o boicot a un ou a varios operadores de mercado. 
O boicot pode manifestarse de diversas formas, se ben con carácter xeral 
implicará unha resposta coordinada das empresas asociadas que implique 
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directamente a outro operador ou operadores cos que garden algunha relación. 
Esta vulneración da liberdade empresarial  do ou dos que sofren o boicot non 
pode atopar xustificación algunha. 

 
- O informe tamén se refire a outros tipos de prácticas anticompetitivas que 

adoitan ser frecuentes no marco das asociacións empresarias como son os 
intercambios de información comercial sensible o a difusión de contratos tipo. A 
este respecto afirma acertadamente a CNMC que “La economía de mercado se 
construye sobre el principio de libre empresa y libertad de contratación. La figura 
del contrato tipo, por cuanto estandariza los términos contractuales que 
finalmente suscriben distintos operadores que compiten en el mismo mercado, 
resulta, en esencia, contradictoria con este planteamiento. La aplicación de 
contratos tipo puede afectar a la libre competencia al coartar la independencia 
de los operadores económicos y homogeneizar su comportamiento”. 

 
14. Así pois, aínda que as asociacións empresariais desempeñan unha función 

económica e social moi importante e poden contribuír a que os seus membros 
funcionen de maneira más eficiente en beneficio dos consumidores así como a 
mellorar globalmente o funcionamento de determinados sectores, hai que ter en 
conta que, en ocasiones, as súas actuacións poden ser especialmente idóneas 
para alterar o normal funcionamento do mercado ao unificar o comportamento dos 
seus membros restrinxindo así a libre competencia. Como a lei 15/2007, de 3 de 
xullo, de defensa da competencia eliminou o sistema de autorizacións previas, son 
as propias asociacións as que deben autoevaluar  as súas prácticas e acordos para 
evitar que infrinxan la normativa de competencia. 
 

 
A natureza anticompetitiva de algunhas das disposicións do borrador de 
convenio 
  
 
15. En este caso, o Pleno da Comisión Galega da Competencia considera que resulta 

indiscutible que o borrador do convenio contiña varias cláusulas que, de haberse 
levado á  práctica restrinxirían de forma notable a competencia no mercado das 
orquestras en Galicia. 
 

16. Tal e  como se recolle con claridade na proposta de arquivo da Subdirección de 
Investigación: 
 

“6º- O exame do documento, do que se recibiron varias versións, 
substancialmente idénticas, revelaba graves problemas de competencia, na 
medida en que trataba de establecer unha vinculación directa entre a 
pertinencia a asociación impulsora do proxecto de convenio e a realización 
da actividade profesional polos diferentes operadores, e se pretendían 
regular diversos aspectos da actividade profesional por operadores 
independentes e situados en diferentes procesos ou fases do mercado, de 
xeito coordinado e común, o que representa unha clara conduta 
anticompetitiva que podería cualificarse mesmo de cartel, coa gravidade 
engadida de que os destinatarios da proposta, como se ten indicado, non só 
eran potenciais competidores entre si, senón que a proposta pretendía 
incluír no convenio a outros operadores que participan no negocio e que 
como as mesmas orquestras, deben desenvolver a súa actividade de xeito 
autónomo e independente e nunca de forma concertada entre si.”  
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17. Non se trata xa de que a asociación preténdese dar indicacións máis ou menos 
claras aos seus membros para aliñalos na súa forma de actuación no mercado, o 
que xa de por si sería contrario á normativa de competencia, sino que no borrador 
de convenio fixábanse expresamente condicións comerciais que os membros da 
asociación, ao firmalo, comprometíanse a cumprir.   

 
A relevancia do feito de que o borrador non se chegase a asinar nin a producir 
efectos 
 
 

18. O contido exposto do borrador que chegou a coñecemento deste Consello Galego 
da Competencia non foi nin  asinado nin levado á practica, polo que non ten 
producido efectos anticompetitivos no mercado.  
 

19. Neste sentido, a Lei de Defensa da Competencia no seu artigo primeiro prohibe os 
acordos, prácticas concertadas e  recomendacións colectivas que restrinxan, 
poidan restrinxir ou teñan por obxecto restrinxir a libre competencia no mercado. 
Como o convenio non se chegou a asinar nin a poñer en marcha non se cumpren 
os requisitos do artigo primeiro. E dicir, neste caso non nos atopamos ni con un 
acordo entre competidores nin con unha recomendación colectiva, que poderían 
estar prohibidas polo artigo primeiro da LDC,  senón ante un proxecto que non se 
chega a materializar e que como tal non está previsto como práctica restritiva 
prohibida polo citado artigo primeiro. Así mesmo, a Subdirección de Investigación 
na investigación reservada levada a cabo non constatou que ningunha das 
propostas contrarias a competencia que aparecen no borrador fosen levadas a 
práctica.  
 

20. Este Consello tamén ten en conta o feito de que foron as propias partes implicadas 
as que decidiron retirar a proposta de convenio cando, tras requirir asesoramento 
legal, foron informadas de que unha parte substancial do borrador era contrario as 
normas de defensa da competencia, o que demostra non só que no se infrinxiron 
as normas de defensa da competencia se non tamén que non houbo intención de 
infrinxilas. En todo caso o que si houbo nun  primeiro momento foi un claro 
descoñecemento da normativa de defensa da competencia 
 

21. Por outro lado, e con independencia de que o borrador fose retirado, a Subdirección 
de Investigación na súa investigación reservada non acadou ningunha evidencia de 
que as propostas que circularon no borrador de convenio fosen levadas á práctica 
polas empresas en cuestión. 
 

22. Nestas circunstancias convén recordar o escrito pola xa extinta Comisión Nacional 
da Competencia na citada “Guía para asociacións empresariais” cando afirma que 
“tanto as asociacións como os cargos directivos que as representan teñen que ser 
conscientes de que as súas actuacións poden transgredir o ámbito do ilícito si so 
aptas para alterar o normal funcionamento do mercado, basicamente, por unificar 
o comportamento dos seus asociados e de outros terceiros”. 
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Vistos os preceptos citados e os demais de xeral aplicación, 
 

 
RESOLVEU 

 
 
ÚNICO: Non incoar expediente sancionador e, conseguintemente, arquivar as actuacións 
iniciadas pola Subdirección de Investigación no Expediente 3/2016-Orquestas de Galicia, 
pola posible existencia de prácticas contrarias á competencia no sector da  industria da 
música nas festas populares de Galicia, que se centraban na existencia dun documento 
titulado “Convenio Marco para la colaboración y buena gestión en la promoción de las 
agrupaciones musicales celebrado entre la Asociación Galega de Orquestras, la 
Asociación de Representantes de Galicia y MUSICALIA, TREBOL MUSICAL, 
ESPECTACULOS ALVAR, ESPECTACULOS ESPIN, GESTORQUE, PUNTO ZERO y 
GALICIA ESPECTÁCULO”, ao constatarse que o mencionado documento nunca se 
chegou a asinar nin polo tanto, a producir efectos no mercado relevante. 

Comuníquese esta Resolución á Subdirección de Investigación do Consello Galego da 
Competencia e notifíquese aos interesados, facéndolles saber que contra a mesma non 
cabe recurso algún en vía administrativa, podendo interpoñer recurso contencioso-
administrativo no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a contar 
desde a súa notificación. 
 
 
 
		

	

	


