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Resolución R 6/2015 – Instalación depósito de gas p ropano 
 
 
Pleno: 
 
D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 
D. Fernando Cachafeiro García, vocal 
 
 
En Santiago de Compostela, a 11 de novembro 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 14/2011, iniciado pola Subdirección de Investigación do CGC con 
ocasión da denuncia presentada por un particular contra as empresas REPSOL, 
GALP e CEPSA, por presuntas prácticas prohibidas pola Lei 15/2007, do 2 de 
xullo, de Defensa da Competencia (LDC). 
 
 

ANTECEDENTES DE FEITO 
 

1. En data 9 de xuño de 2011 presentouse no Rexistro do Consello Galego da 
Competencia escrito de denuncia por XXXX contra as empresas REPSOL, 
GALP e CEPSA, por presuntas prácticas prohibidas pola Lei de Defensa da 
Competencia. En particular, o denunciante manifestara que solicitara as 
condicións para a instalación na súa vivenda dun depósito de gas propano 
ás compañías denunciadas ofertándolle as mesmas condicións case que 
idénticas, obrigándoo a asinar un contrato de exclusividade por dez anos. 

 
2. Á vista da denuncia, a Subdirección de Investigación do CGC iniciou unha 

información reservada, conforme ao previsto no artigo 49.2 LDC, 
efectuando diversos requirimentos para obter infrmación que permitira 
esclarecer a veracidade dos feitos denunciados e a súa transcendencia 
xurídica.  

 
3. Con data 30 de xuño de 2015, a Subdirección de Investigación do CGC 

elevou ao Pleno do CGC a súa proposta de non incoar expediente 
sancionador e de arquivoar as actuacións levadas a cabo, por considerar 
transcorrido o prazo de prescripción previsto no artigio 68 LDC.  

 
4. O Pleno de Consello Galego da Competencia deliberou sobre este asunto 

na súa reunión do 28 de outubro de 2015. 
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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 Investigacuión 
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.  

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

que o Pleno, a proposta da Subdirección Xeral de Investigación do CGC, 
poedrá 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. 
 
Terceira: Proposta de arquivo e valoración do Pleno  

 
4. A Subdirección de Investigación elevou ao Pleno a súa proposta de non 

incoación de expediente sancionador con arquivo das actuacións en 
atención á data de presentación da denuncia e aos prazos de prescrición 
das infraccións previstos no artigo 68 LDC, a infracción tiña que 
considerarse prescrita. En concreto, o artigo 68.1 LDC, baixo o título 
“Prescripción das infraccións e das sancións” dispón que: “as infracciónes 
moi graves prescribirán aos cutro anos, as graves aos dous anos e as 
leves ao ano. O término da prescripción se computará desde o día no que 
se cometera a infracción ou, no caso de infraccións continuadas, desde o 
que cesaran.” 
 

5. Tendo en conta o tempo transcorrido desde a presentación da denuncia (9 
de xuño de 2009) ata a proposta de arquivo por parte da Subdirección de 
Investigación (30 de xuño de 2015), cabo concluír que a infracción 
denunciada está prescrita. Procede, pois, declarar a prescripción do 
expediente. 
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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 sancionador e, conseguintemente, arquivar as 
actuacións iniciadas en virtude da denuncia presentada por XXXX contra as 
empresas REPSOL, GALP e CEPSA, por presuntas prácticas prohibidas pola Lei 
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. 
 
 


