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Resolución R2/2016 – Seguro obrigatorio de responsa bilidade civil do mar 

 

 

Pleno: 
 
 
D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 

D. Fernando Cachafeiro García, vocal 

 
 
En Santiago de Compostela, a 10 de maio de 2016. 
 
 
O Consello Galego da Competencia, coa composición arriba expresada e sendo 
relator D. Fernando Cachafeiro García, adoptou o seguinte Acordo no Expediente 
S 5/2011, e acumulado S 23/2011, que trae a súa causa en dúas denuncias 
presentadas contra Polar Seguros Marítimos, SL (Polar Seguros), MAPFRE, SA, a 
Consellería de Pesca e Asuntos Mariño, hoxe Consellería do Medio Rural e do Mar 
(Consellería do Mar) da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Confrarías de 
Pescadores, por posibles prácticas restritivas da competencia prohibidas pola Lei 
15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia, respecto de determinadas 
prácticas relacionadas co seguro obrigatorio de responsabilidade civil no exercicio 
das actividades de pesca, marisqueo e acuicultura previsto na Lei 11/2008, de 
Pesca Marítima de Galicia. 

 

ANTECEDENTES DE FEITO 

 

1. Con data de 26 de xaneiro de 2011, a Dirección Xeral de Seguros do entón 
Ministerio de Economía e Facenda enviou ao extinto Tribunal Galego de 
Defensa da Competencia copia dunha denuncia anónima presentada fronte 
a Polar Seguros, MAPFRE e a Consellería do Mar. O escrito, entre outras 
circunstancias, denuncia presións da Consellería do Mar ás confrarías de 
pescadores e ás asociacións de armadores para que participasen na 
mercantil Polar Seguros. A denuncia deu lugar ao Expediente 5/2011 da 
Subdirección de Investigación, respecto do cal a Dirección de Investigación 
da Comisión Nacional da Competencia (CNC) declarou que non excedía do 
ámbito autonómico, en virtude de escrito do 27 de setembro. 

2. Con data de 26 de setembro, a Asociación Galega de Mariscadores 
presentou unha denuncia ante a Comisión Nacional da Competencia (hoxe 
Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, CNMC) contra a 
Federación Galega de Confrarías de Pescadores e as tres entidades 
obxecto da anterior denuncia. En virtude de oficio do 7 de outubro, a 
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Dirección de Investigación da CNMC remitiu a denuncia ao Consello Galego 
da Competencia por entender que se trata dun asunto de competencia 
autonómica, o que dá lugar ao Expediente S 23/2011 da Subdirección de 
Investigación. 

3. O 2 de decembro de 2011, a Subdirección de Investigación do Consello 
acordou a acumulación de ambos os expedientes.  

4. O 12 de decembro de 2011, a Subdirección de Investigación acordou 
practicar unha investigación reservada para determinar se existen indicios 
de infracción, no transcurso da cal se enviaron requirimentos de información 
ás entidades privadas e públicas obxecto do expediente. 

5. O 7 de decembro de 2012, a Subdirección de Investigación elevou ao Pleno 
do Consello Galego da Competencia proposta de arquivo das actuacións. 

6. O 1 de marzo de 2013, o Pleno de Consello Galego da Competencia adoptou 
o acordo de devolver o expediente á Subdirección de Investigación, ao 
obxecto de que realizase determinadas actuacións co fin de descartar ou 
confirmar a existencia de indicios que permitan incoar expediente 
sancionador, todo iso conforme ao preceptuado no artigo 49 da Lei de 
Defensa da Competencia. 

7. O 8 de febreiro de 2016, a Subdirección de Investigación do CGC volveu 
acordar o arquivo do expediente por apreciar que “non existen indicios 
racionais de práctica anticompetitiva algunha das recollidas nos artigos 1, 2 
e/ou 3 LDC”.   

8. O Pleno do Consello Galego de Defensa da Competencia deliberou sobre o 
presente asunto o 10 de marzo de 2016. 

 

FEITOS RELEVANTES 

 

Considéranse feitos relevantes, no presente expediente, os seguintes: 

 

1. A Lei 11/2008, de Pesca Marítima de Galicia modificou a cobertura dos 
riscos derivados das actividades de pesca, marisqueo e acuicultura na nosa 
Comunidade Autónoma, ao substituír o seguro colectivo financiado pola 
Xunta de Galicia ata entón vixente, por un seguro obrigatorio de 
responsabilidade civil cuxa prima debe ser abonada polos suxeitos que 
realizan ditas actividades. 

2. O 6 de outubro de 2010 constituíuse en Vigo a mercantil Polar Seguros 
Marítimos, SL na que participan –entre outros- as federacións provinciais de 
confrarías de pescadores de Pontevedra, Lugo e A Coruña; a Federación 
Galega de Confrarías e a Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de 
Vigo, para realizar o labor de axente de seguros. Na actualidade Polar 
Seguros ten subscrito un contrato de axencia con MAPFRE para a 
comercialización do seu seguro de responsabilidade civil do mar. 

3. A Consellería do Mar publicou unha convocatoria de axudas, en virtude 
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dunha Orde do 16 de xuño de 2011, en cuxa virtude se subvenciona o 25% 
do importe das primas dos seguros contratados. Para beneficiarse da 
mesma, esíxese ter contratada unha póliza de aseguramento en vigor que 
cumpra, polo menos, os seguintes requisitos: 

“a) Unha vixencia mínima dun ano. 

b) Ter as seguintes coberturas mínimas: 

No caso de que a actividade subvencionada sexa a contratación dun 
Seguro de Responsabilidade Civil: 

1. Un millón de euros para aquelas embarcacións cuxa tripulación non 
supere as cinco persoas. 

2. Vinte e cinco millóns de euros para as embarcacións cuxa tripulación 
supere as cinco persoas. 

No caso de que a actividade subvencionada sexa a contratación dun 
seguro de accidentes, o seguro deberá ter unha cobertura mínima de 
dezaoito mil euros para caso de falecemento. 

c) Na póliza do seguro deberá posibilitarse o exercicio da acción directa. 

d) O seguro de responsabilidade civil non poderá ter unha franquía 
superior a cinco mil euros.” 

4. Segundo os datos facilitados pola Consellería do Mar, á citada convocatoria 
presentáronse 402 axudas, das cales foron concedidas 304. Os solicitantes 
das axudas tiñan contratadas pólizas de seguros coas seguintes entidades: 
MAPFRE, Murimar, Sunderland Marine, Reale Seguros Xenerais, Allianz 
Rass e Polar Seguros. 

 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 

1. O Consello Galego da Competencia é competente para aplicar as 
prohibicións de condutas colusorias, abuso de posición dominante e 
falseamento da competencia por actos desleais previstas na Lei de Defensa 
da Competencia, respecto de condutas empresariais que teñen efectos 
exclusivamente na nosa Comunidade Autónoma. O artigo 1 LDC prohibe os 
acordos, recomendacións colectivas ou prácticas concertadas  que 
restrinxen a competencia no mercado. O art. 2 LDC sanciona a explotación 
abusiva por unha ou varias empresas da súa posición de dominio no 
mercado. Finalmente, o art. 3 LDC prohibe os actos de competencia desleal 
que, por falsear a libre competencia, afecten o interese público. 

 

2. No presente expediente, o escrito presentado pola Asociación Galega de 
Mariscadores denuncia a existencia de supostas prácticas anticompetitivas 
en relación co seguro obrigatorio de responsabilidade civil para as 
actividades de pesca, marisqueo e acuicultura en Galicia. Ante a ausencia 
de indicios de prácticas concertadas entre as empresas participantes no 
devandito mercado, ou de condutas desleais susceptibles de restrinxir a 
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competencia en prexuízo do interese público, o labor da autoridade da 
competencia ha de orientarse a determinar se puido ter lugar un abuso de 
posición dominante prohibido polo artigo 2 da LDC. 

 

3.  A estes efectos, con carácter preliminar, é preciso identificar o mercado 
relevante no presente asunto que, desde o punto de vista de produto, está 
formado polo seguro obrigatorio de responsabilidade civil para as 
actividades de pesca, marisqueo e acuicultura. Desde o punto de vista 
xeográfico, o mercado afectado é o da comunidade autónoma de Galicia. 

 

4. O mercado de seguro obrigatorio de responsabilidade para as actividades 
de pesca, marisqueo e acuicultura está conformado por todas as entidades 
de seguros que ofrecen este tipo de póliza de seguro na comunidade galega. 
Aínda que non todos os titulares de devandito seguro solicitarían a 
correspondente axuda económica da Xunta de Galicia, o lóxico é pensar que 
a gran maioría si que o farán, por iso é polo que podamos establecer unha 
primeira valoración da importancia relativa das empresas participantes en 
función da súa participación na convocatoria de axudas da Xunta de Galicia. 

 

5.  Como se pode observar na seguinte táboa, elaborada a partir dos datos 
facilitados pola Consellería do Mar, no mercado de seguro obrigatorio de 
responsabilidade civil para as actividades de pesca, marisqueo e acuicultura 
na comunidade galega participan, polo menos, nove entidades 
aseguradoras, cos seguintes volumes de negocio: 

 

Aseguradoras  
Total 

achega 
concedida  

Porcentaxe 
da contía 

das 
achegas 

concedidas  

Núm. 
Adxudicacións  

Porcentaxe 
de 

solicitudes 
concedidas  

Mapfre 72.349,26 43,85% 166 54,79% 

Murimar 54.514,85 33,04% 104 34,32% 

Sunderland 
Marine 

33.245,38 20,15% 24 7,92% 

Polar 2.023,78 1,23% 4 1,32% 

Allianz 1.635,13 0,99% 1 0,33% 

Asegrup 49,70 0,03% 2 0,66% 

Industrial, SA 318,45 0,19% 1 0,33% 
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Nerga Pandi 
Correduría de 

Seguros 
806,74 0,49% 2 0,66% 

Reale 41,55 0,03% 1 0,33% 

 

6. Se nos atemos á cota de mercado das empresas presentes no mercado, 
destacan a implantación de Mapfre cun 43,85% do importe das pólizas, 
seguida por Murimar cun 33,04% do mercado e Sunderland Marine, cun 
20,15% de cota de mercado. 

 

 
 

7. Os datos que acabamos de apuntar non permiten concluír que algunha das 
empresas participantes no mercado –particularmente, Mapfre- detente unha 
posición dominante no mercado que vimos comentando. En efecto, tal e 
como se desprende de reiterada xurisprudencia dos tribunais europeos, 
unha cota de mercado inferior ao 50% permite presumir que unha empresa 
carece de poder de mercado suficiente para ser considerada empresa 
dominante. 

 

8. Así pois, ante a falta de indicios da existencia dunha posición dominante no 
mercado analizado, debemos acordar o arquivo das actuacións proposto 
pola Subdirección de Investigación. 

 

 En consecuencia,  
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ACORDA 

 

ÚNICO: Non incoar expediente sancionador e, conseguintemente, arquivar as 
actuacións iniciadas en virtude das denuncias presentadas contra Polar Seguros 
Marítimos, SL (Polar Seguros), MAPFRE, SA, a Consellería do Mar da Xunta de 
Galicia e a Federación Galega de Confrarías de Pescadores, por posibles prácticas 
restritivas da competencia prohibidas pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa 
da Competencia, 

 

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. 

 

 

 


