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Resolución R 2/2015 – Uniformes escolares Soutomaio r 
 
 
Pleno: 
 
D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 
D. Fernando Cachafeiro García, vocal 
 
 
En Santiago de Compostela, a 21 de outubro de 2015. 
 
O Consello Galego da Competencia (CGC), coa composición arriba expresada 
e sendo relator D. Fernando Cachafeiro García, ditou a seguinte Resolución no 
Expediente S 21/2011 iniciado pola Subdirección de Investigación do CGC con 
ocasión da denuncia confidencial presentada contra o CPR Santiago Apóstol 
de Soutomaior e a empresa Confecciones TRUS, SL por supostas prácticas 
restritivas da competencia no mercado da distribución de uniformes escolares, 
de conformidade coa Lei 15/2007, de 3 de xullo, de defensa da competencia 
(LDC).  
 
 

ANTECEDENTES DE FEITO 
 

1. En data 11 de outubro de 2011, presentouse un escrito de denuncia ante 
a Subdirección de Investigación do CGC no que, tras solicitar o 
tratamento confidencial da mesma, denunciaba a existencia dunha 
posible práctica anticompetitiva contraria a Lei de defensa da 
competencia, como consecuencia dun acordo entre o CPR Santiago 
Apóstol de Soutomaior e a empresa Confecciones TRUS, SL para a 
distribución dos uniformes escolares do citado colexio. En concreto, na 
denuncia alúdese a que na campaña 2010/2011 “a venda do uniforme 
da gardería quedou restrinxida unicamente ao colexio” e que na 
campaña séguente, la 2011/2012, “(o colexio) vende todo el uniforme, 
tanto de preescolar, primaria como de secundaria”. No escrito se 
pregunta si é lícito que un centro concertado como o Santiago Apóstol 
dispoña de un establecemento para vender os uniformes. 
 

2. A denuncia acompañase dunha carta sen data, enviada pola dirección 
do centro educativo aos pais e nais con fillos escolarizados no centro, na 
que  afirmábase o seguinte: 
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“Estimadas familias: 
 
Poñémonos en contacto con vostedes para informarlles que a partir 
do próximo curso académico 2011-2012, a empresa TRUS, S.L. 
farase cargo da distribución e venda dos uniformes do CPR 
Santiago Apóstol. 
 
Temos previsto iniciar a campaña de comercialización a partir da 
próxima semana, instalando unha exposición nas dependencias do 
centro, concretamente secretaría, para que podan comprobar, por 
un lado, que o produto que poñemos no mercado cumpre cos 
estándares de calidade, e por outro, as innovacións que se levaron a 
cabo no uniforme e que se centran no xersei granate, o polo bando e 
no pantalón de educación física, os cales, a partir de agora, levarán 
serigrafiado o escudo do centro. 
 
Ademais, para que vostedes poidan realizar as súas compras coa 
maior comodidade posible, o simplemente formularnos tódalas 
dubidas e consultas que estimen oportunas, TRUS, S.L. abrirá un 
servizo comercial no centro, no que serán atendidos polo persoal da 
empresa, que estará a súa disposición desde o 15 de agosto ata o 
10 de setembro de 2011, en horario de 10:00h. a 12:00 h. O noso 
obxectivo é brindarlles un servizo eficiente, polo que estamos 
seguros de que vostedes saberán apreciar todo o valor desta 
iniciativa. 
 
Todas aquelas familias interesadas en utilizar os nosos servizos 
deberán reencher o boletín que se adxunta e entregalo na secretaría 
do centro antes do 23 de xuño de 2011. 
 
En caso de que necesiten casqueira aclaración, non dubiden en 
pórse en contacto con nos. 
 
Sen máis, e desexando que esta carta fose do seu interese, reciban 
un cordial saúdo.La dirección.” 

 
3. Tras acordar a confidencialidade solicitada e verificar o trámite de 

asignación, segundo o previsto na Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de 
coordinación das competencias do estado e das comunidades 
autónomas en materia de defensa da competencia, a Subdirección de 
Investigación do CGC iniciou unha información reservada, conforme ao 
previsto no artigo 49.2 LDC, efectuando diversos requirimentos para 
obter información que permitira esclarecer a veracidade dos feitos 
denunciados e a súa transcendencia xurídica.  
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4. El 20 de decembro de 2011, a Subdirección de Investigación enviou 
requirimentos de información ao denunciante confidencial e as dúas 
entidades denunciadas, o colexio Santiago Apóstol e a mercantil 
Confecciones TRUS, SL. 

 
5. Completada a información reservada, con data 25 de xuño de 2015, a 

Subdirección de Investigación elevou ao Pleno do CGC a súa proposta 
de non incoar expediente sancionador e de arquivar as actuacións 
levadas a cabo, conforme ao previsto no artigo 49.3 LDC, ao non 
apreciar indicios de conduta contraria á LDC. En particular, sinala a 
Proposta de arquivo que: 

 
“No escrito remitido a esta SUBDIC polo representante do Colexio 
Santiago Apóstolo de Soutomaior (...) afírmase que o contrato 
celebrado polo Colexio coa empresa “Confecciones TRUS, S.L.” non 
implica a obrigatoriedade para os pais de adquirir os uniformes nesa 
empresa (Dcto 8, Alegación Segunda). 
 
A ausencia de obrigatoriedade é incompatible coa existencia dun 
contrato de venda en exclusiva que supoña pacto colusorio ou 
abuso de posición de dominio.” 

 
6. O Pleno de Consello Galego da Competencia deliberou sobre este 

asunto na súa reunión do 1 de outubro de 2015. 
 
 

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 sancionador, conforme ao 
procedemento establecido na Lei de Defensa da Competencia.  
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3. Verificada, no seu caso, a información reservada, o artigo 49.3 LDC 
prevé que o Pleno, a proposta da Subdirección Xeral de Investigación, 
poida 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. 

 
Terceiro: Valoración da proposta de arquivo 

 
4. O Consello Galego da Competencia considera que a conduta acreditada 

no presente expediente non supón unha infracción da Lei de Defensa da 
Competencia. Dun lado, interesa destacar que o contrato verbal pactado 
entre o colexio Santiago Apóstol e Confeccións TRUS, SL non outorga á 
segunda exclusividade para que distribúa os uniformes do primeiro. O 
centro manifesta as preguntas da Subdirección de Investigación que 
“son varios os comercios que, a día da data, contan coa autorización 
deste colexio para vender os indicados uniformes. Así, por exemplo, 
comercializan e venden as prendas en cuestión, en Pontevedra: Peral; 
en Redondela: Fios; en Arcade: Rapaces; en Vigo: El Corte Inglés, etc.”. 
As pescudas realizadas pola Subdirección de Investigación confirmaron 
que, ao menos dous dos distribuidores mencionados, venden os 
uniformes do colexio Santiago Apóstol.  

 
5. Doutra banda, convén ter en conta que, como evidencia a carta enviada 

a os pais con ocasión do inicio do curso 2011/2012, o colexio Santiago 
Apóstol non obriga aos pais e nais a que compren os uniformes do 
centro nun determinado distribuidor, senón que lles deixa liberdade para 
que escollan entre tódalas opcións dispoñibles no mercado. Desta 
maneira, os pais e nais poden comparar as ofertas existentes e optar por 
aquela que máis lles satisfaga.  

 
6. Por conseguinte, o contrato do centro co distribuidor non contén 

ningunha cláusula que restrinxa a competencia no mercado. O feito de 
que, como sinala a denuncia, o centro educativo chegara a un acordo 
con un distribuidor particular para que este dispoña dun espazo 
habilitado no centro para vender os uniformes aos pais que o desexen, 
non supón unha restrición da competencia inxustificada toda vez que 
existen outros distribuidores autorizados e as familias son libres para 
escoller aquel que máis lles convén. 
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7. O Consello Galego da Competencia publicou un Informe no que se 
inclúen unha serie de recomendacións aos centros educativos respecto 
dos seus uniformes. Dentro deste código de boas prácticas na materia, e 
no que atinxe ao presente expediente, incluíase precisamente a 
recomendación de que os centros autoricen a venda dos seus uniformes 
a máis dun distribuidor e que dean a liberdade aos  pais e nais para 
elixir entre os distintos distribuidores, de maneira que as familias poidan 
beneficiarse da competencia no mercado de uniformes, o que redunda 
en prendas a prezos mellores e de máis calidade. O Informe pódese 
consultar na web deste organismo, na dirección 
www.consellogalegodacompetencia.es. 

 
En consecuencia, o Consello Galego da Competencia coa composición 
recollida ao principio, vistos os preceptos citados e os demais de xeral 
aplicación, 
 

RESOLVEU 
 
ÚNICO: Non incoar expediente sancionados e, conseguintemente, arquivar as 
actuacións iniciadas en virtude da denuncia confidencial presentada contra 
contra o CPR Santiago Apóstol de Soutomaior e a empresa TRUS, S,L, por 
supostas prácticas restritivas da competencia no mercado da distribución de 
uniformes escolares. 
 
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. 
 
 
 


