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RESOLUCIÓN 8/2019 – RESERVAS DE CÁMPING DE ONS CON TRANSPORTE 
INCLUÍDO (2) 

 

 

En Pleno: 

 

 

D. Ignacio López-Chaves Castro, Presidente 

 

D. Daniel Neira Barral, vogal/Secretario. 

 

 

 

Santiago de Compostela, a 21 de novembro de 2019 

 

 

O Pleno da Comisión Galega da Competencia (CGC) coa composición arriba indicada 
e sendo relator D. Daniel Neira Barral, dita a presente Resolución en relación co 
expediente S 3/2019 Reservas de Cámping de Ons con transporte incluído (2) ante a 
denuncia presentada polas mercantís NAVIERA MAR DE ONS, S.L. y CRUCEROS RÍAS 
BAJAS, S.L., operadores do servizo de transporte marítimo á Illa de Ons (Pontevedra), 
contra NAVIERA ILLA DE ONS, S.L., VIAJES ILLA DE ONS, S.L. (VIO VIAJES) e 
INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A., pola posible existencia de prácticas prohibidas 
pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia (LDC).  

 

I.- ANTECEDENTES DE FEITO 

 

Primeiro.- Con datas 18 e 30 de maio de 2017 presentáronse na Comisión Galega da 
competencia dúas denuncias, posteriormente ampliadas, por parte das empresas 
NAVIERA MAR DE ONS, S.L. e CRUCEROS RIAS BAJAS, S.L., operadores do servicio 
de transporte marítimo á Illa de Ons (Pontevedra) integrada no Parque Natural Marítimo 
Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia contra ás mercantís, NAVIERA ILLA DE ONS, 
S.L., VIAJES ILLA DE ONS, S.L. (VIO VIAJES) e contra INICIATIVAS TURÍSTICAS DE 
ONS S.A., concesionaria esta última do único cámping oficial existente en dita illa, por non 
admitir outras reservas no referido cámping que aquelas cuxo transporte se efectúe 
exclusivamente nos seu traxectos de ida e volta á Illa de Ons coa compañía denominada 
NAVIERA ILLA DE ONS, S.L. (Naviera Nabia-Piratas de Nabia). 
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Segundo.- Con tal obxecto, desde o cámping se remitía aos usuarios á empresa VIAJES 
ILLA DE ONS, S.L.(Vío Viajes) ou a súa web, que ofrecía aos viaxeiros as reservas no 
recinto do cámping condicionadas a realizar a viaxe de forma combinada cunha única 
operadora de transporte regular (NAVIERA ILLA DE ONS, S.L.), existindo outras empresas 
autorizadas para a prestación do servizo de transporte a illa. 

 

Terceiro.- O cámping da Illa de Ons explótase por INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS 
S.A. en réxime de exclusividade, en virtude da concesión administrativa que obtivo a UTE 
GRUPO ACUÑA, que estaba formada polas entidades SUSI ACUÑA,S.L.; NAVIERA ILLA 
DE ONS, S.L.; e Palmira Acuña Comesaña. Con posterioridade dita UTE constituíuse na 
mercantil INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A. 

 

Cuarto.- Con data 12 de setembro de 2017 a Subdirección de Investigación despois de 
practicar información reservada acordou incoar expediente sancionador contra 
INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A. (notificada o 26.09.2017) NAVIERA ILLA DE 
ONS (notificada 02.10.2017) e VIAJES ILLA DE ONS, S.L. (notificada o 25.09.2017) ao 
apreciar indicios de vulneración da normativa de defensa da competencia. 

 

Quinto.- No citado acordo comunicóuselles que tiñan a consideración de denunciadas 
neste procedemento sancionador as empresas INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS S.A., 
NAVIERA ILLA DE ONS S.L. e VIAJES ILLA DE ONS S.L. Tamén se lles comunicou a 
condición de interesados aos denunciantes e a Dirección de Competencia da Comisión 
Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC), de acordo co disposto no artigo 5.3 da 
lei 1/2002 do 21 de febreiro, de coordinación das competencias do Estado e as 
Comunidades Autónomas en materia de defensa da competencia. 

 

Sexto.- Con data 3 de maio de 2018 a Subdirección de investigación ditou o prego de 
concreción de feitos (PCF) que foi notificado as partes. 

 

Sétimo.- Tras analizar as alegacións presentadas polas partes ao PCF, a Subdirección de 
investigación ditou proposta de Resolución que foi notificada as partes aos efectos de 
presentar alegacións, e con data do 10 de setembro de 2018, a Subdirección de 
Investigación presentou a proposta de Resolución e as alegacións ao Pleno da Comisión 
Galega da Competencia. 

 

Octavo.- Con data 9 de maio de 2019 o Pleno da Comisión Galega da Competencia ditou 
Resolución nº 1/2019, RESERVAS DE CÁMPING DE ONS CON TRANSPORTE 
INCLUÍDO, no Expediente sancionador 6/2017 “Reservas de cámping de Ons con 
transporte incluído, resolvendo o seguinte: 

 

Primeiro.- Declarar a caducidade do procedemento sancionador recollido no 
expediente S 6/2017 “reservas de cámping de Ons con transporte incluído”. 

 

Segundo.- Arquivar as actuación polo transcurso do prazo máximo de dezaoito (18) 
meses establecidos no artigo 36.1 da LDC parar resolver os procedementos 
sancionadores en materia de conducta prohibida. 
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Terceiro.- Instar á Subdirección de Investigación para que incoe novo 
procedemento sancionador polos mesmos feitos do procedemento sancionador 
respecto do cal se declara a caducidade pola presente Resolución. 

 

Cuarto.- O acordo polo que se inicie o novo procedemento disporá, se procede, a 
incorporación de todos aqueles actos ou trámites cuxa natureza ou contido así o 
permita. 

 

Quinto.- Comuníqueselle esta resolución a Subdirección de Investigación e os 
interesados no expediente, facendo saber que a mesma pon fin a vía administrativa 
e que poden interpor contra ela recurso contencioso-administrativo ante a Sala do 
Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de 
dous meses a contar dende a notificación. 

 

Noveno.- Con data 14 de maio de 2019 a Subdirección de Investigación acordou a 
incoación do presente expediente sancionador, identificado con número de expediente: S 
3/2019 Reservas de Cámping de Ons con transporte incluído  (2). No citado acordo 
comunicóuselles que tiñan a consideración de denunciadas neste procedemento 
sancionador as empresas INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS S.A., NAVIERA ILLA DE 
ONS S.L. e VIAJES ILLA DE ONS S.L. Tamén se lles comunicou a condición de 
interesados aos denunciantes e a Dirección de Competencia da Comisión Nacional dos 
Mercados e da Competencia (CNMC), de acordo co disposto no artigo 5.3 da lei 1/2002 do 
21 de febreiro, de coordinación das competencias do Estado e as Comunidades 
Autónomas en materia de defensa da competencia 

 

Decimo.- Con data 13 de xuño de 2019 a Subdirección de Investigación ditou o Prego de 
Concreción de Feitos (PCF) que foi notificado aos interesados. 

 

Once.- En data 1 de xullo de 2019, Naviera Mar de Ons, SL presentou escrito de alegacións 
ao Prego de Concreción de Feitos no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia. Cruceros 
Rias Bajas, SL achegou escrito de alegacións o 4 de xullo de 2019. 

 

Doce.- Con data 8 de xullo de 2019 presentaron alegacións ao PCF as empresas 
denunciadas. 

 

Trece.- Tras analizar as alegacións presentadas polas partes ao PCF, a Subdirección de 
investigación ditou proposta de Resolución que foi notificada as partes aos efectos de 
presentar alegacións, e con data do 9 de setembro de 2019, a Subdirección de 
Investigación presentou a proposta de Resolución e as alegacións ao Pleno da Comisión 
Galega da Competencia. 

 

Catorce.- O Pleno da Comisión Galega da Competencia deliberou sobre este asunto na 
súa reunión do 19 de setembro de 2019 e acordou dirixirse a Subdirección de Investigación 
para pedir información complementaria as empresas para as que se propón sanción, 
suspendendo o prazo para resolver 
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Quince.- Trala práctica das mesmas pola Subdirección de Investigación, con data 10 de 
outubro de 2019 remite ao Pleno da Comisión Galega da Competencia a información 
requirida ás empresas. 

 

Dezaseis.- Esta documentación complementaria foi trasladada polo Secretario do Pleno 
aos interesados con data 16 de outubro de 2019 para a que puideran valorar o resultado 
das actuacións complementarias no prazo de 10 días. 

 

Dezasete.- Recibidas as valoracións ou transcorrido ou prazo, o Pleno da Comisión Galega 
da Competencia deliberou sobre este asunto, na súa reunión do 21 de novembro de 2019, 
levantou a suspensión e aprobou a seguinte Resolución. 

 

II.- AS PARTES 

 

 

Son interesados no procedemento, 

 

1.- Denunciantes. 

 

O presente expediente tivo a súa orixe nas denuncias formuladas por NAVIERA MAR 
DE ONS, S.L. e CRUCEROS RÍAS BAJAS, S.L., operadores do servizo de transporte 
marítimo á Illa de Ons (Pontevedra) 

 

 

1.1  Naviera Mar de Ons, S.L. 

 

Esta sociedade, constituída o 08/09/1993, con domicilio social na rúa Laxe 11, Baixo 4 
(VIGO) e actividade clasificada no CNAE 5010 - Transporte marítimo de pasaxeiros. O seu 
obxecto social, ampliado (2015-08-31) é a adquisición de embarcacións, a súa explotación 
e arrendamento, o transporte terrestre de viaxeiros e mercadorías, tanto por conta propia 
ou de terceiros, e a organización, programación e realización de viaxes e excursións, e 
demais actividades que teñan relación, se complementen ou estean relacionadas. Dispón 
de autorización administrativa para o transporte regular de viaxeiros á Illa de Ons . 

 

1.2 . Cruceros Rías Bajas, S.L. 

 

Esta sociedade, constituída o 30/11/1981, con domicilio social no Lugar de San Vicente do 
Mar, 76 – Reboredo - O Grove (PONTEVEDRA) e actividade clasificada no CNAE: 5030 - 
Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores. O seu obxecto social: Explotación 
de buques para viaxes turísticos e transporte de viaxeiros e carga, en forma regular ou 
discrecional, así como os demais actos relacionados con tal actividade fundamental ou que 
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sexan antecedentes ou consecuencia. Dispón de autorización administrativa para o 
transporte regular de viaxeiros á Illa de Ons. 

 

2. Entidades denunciadas. 

 

As entidades denunciadas  son as seguintes: 

 

 

2.1  INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, SA, sucesora da UTE Grupo Acuña, que 
estaba formada polas entidades Susi Acuña, SL, Naviera Illa de Ons, SL, Viaxes 
Illa de Ons, SL e Palmira Acuña Comesaña, posteriormente constituída na 
mercantil Iniciativas Turísticas de Ons, SA. De acordo coa información 
subministrada pola propia entidade, a súa administradora é MJOA. A composición 
do seu accionaríao, de acordo coa información subministrada pola propia empresa  
son Susi Acuña S.L. (70%), Naviera Illa de Ons SL (10%), Viajes Illa de Ons S.L. 
(10%) e MJOA (10%)   

 

2.2  VIAJES ILLA DE ONS, SL (VIO VIAJES) é unha entidade que presta os seus 
servizos como axencia de viaxes e mantén vínculos coa naviera denunciada e a 
titular da concesión do cámping oficial da Illa de Ons. A composición do seu 
accionaríao, de acordo coa información subministrada pola propia empresa son 
Manuel Otero Acuña (20%) e MJOA (80%). De acordo coa información 
subministrada pola propia entidade, a súa administradora é MJOA.  

2.3  NAVIERA ILLA DE ONS, SL, segundo a propia empresa, a administración da dita 
sociedade está atribuía a MJOA . A composición do seu accionaríao, de acordo 
coa información subministrada pola propia empresa e a seguinte: MJOA 100%.  

As tres empresas denunciadas formarían parte do auto denominado “Grupo Acuña”, tal e 
como se recolle na información que o mesmo ten recollida na súa web. 

 

3.- Interesados no procedemento.  

3.1  Naviera Mar de Ons, S.L.  

Nos remitimos ao xa exposto na súa condición de denunciante. 

3.2  Cruceros Rías Bajas, S.L 

Nos remitimos ao xa exposto na súa condición de denunciante 

3.3  Dirección de Competencia da Comisión Nacional dos Mercados e da 
Competencia (CNMC). A Lei 3/2013, de 4 de xuño, de creación da CNMC estipula no 
artigo 25.1. a) que a Dirección de Competencia exercerá as funcións de instrución dos 
expedientes tramitados por condutas anticompetitivas. Consonte ao anterior, é parte 
interesada neste procedemento a Dirección de Competencia da CNMC. A CNMC, de 
acordo co disposto nos artigos 1 e 2 da LCNMC, é unha entidade de Dereito público 
con personalidade xurídica propia e plena capacidade pública e privada, actualmente 
adscrita ao Ministerio de Economía e Competitividade, que "ten por obxecto garantir, 
preservar e promover o correcto funcionamento, a transparencia e a existencia dunha 
competencia efectiva en todos os mercados e sectores produtivos, en beneficio dos 
consumidores e usuarios ". Actuará no desenvolvemento da súa actividade e para o 
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cumprimento dous seus fins con autonomía orgánica e funcional, plena independencia 
das Administracións Públicas, e sometemento a esta Lei e ao resto do ordenamento 
xurídico. A Lei 1/2002 establece no seu artigo 5.3 que, ao obxecto de procurar a 
aplicación uniforme da LDC, o Servizo de Defensa da Competencia (actualmente, 
Dirección de Competencia, da CNMC) poderá comparecer, en calidade de interesado, 
nos procedementos administrativos tramitados polos órganos de defensa da 
competencia das Comunidades Autónomas. 

 

III.- ANALISE DO MERCADO RELEVANTE 

 

Como sinala a Comisión Europea na Comunicación 97/C 372/03 a definición de mercado 
permite determinar o marco da competencia entre as empresas, sendo o seu principal 
obxectivo o de establecer de forma sistemática as limitacións que afrontan as empresas 
afectadas desde o punto de vista da competencia. A noción de mercado tanto desde o 
punto de vista do produto como da súa dimensión xeográfica debe identificar a aqueles 
rivais que poden limitar o comportamento daquelas ou impedirlles actuar con 
independencia de calquera presión competitiva. 

Para determinar a forma na que se aplican os conceptos, a referida Comunicación dí no 
apartado 9 que "o mercado de referencia no marco do cal se examina unha cuestión de 
competencia determínase combinando o mercado de produto e o mercado xeográfico". 

O mercado de produto de referencia comprende a totalidade de los produtos (bens e 
servizos) que los consumidores consideren intercambiables o substituíbles en razón de 
seus características,  o seu prezo o el uso que se queira facer de eles. 

O mercado xeográfico comprende a zona na que as empresas afectadas desenvolven 
actividades de subministro dos produtos e de prestación dos servicios de referencia son 
suficientemente homoxéneas e diferenciadas das zonas xeográficas mais próximas. 

 

1.-  Mercado relevante de produto. 

 

A experiencia das Autoridades de competencia1 no que atinxe ao transporte marítimo regular 
de viaxeiros, ven recoñecido, de xeito constante, nas correspondentes liñas que comunican 
unha orixe e un destino.  

 

Dende a perspectiva das fronteiras  distínguense tres tipos de navegación marítima: a 
navegación interior, a navegación de cabotaxe e a navegación exterior y extra nacional. A 
navegación de cabotaxe defínese como aquela que non sendo navegación interior, se efectúa 
entre portos o puntos situados en zonas nas que un país que exerce a súa soberanía con 
independencia das augas por onde transcorra. Este tipo de navegación pode ser de tráfico 
continental, que é o relativo ao transporte entre los distintos puntos da costa de España, e o 
tráfico insular. 

 

Tamén este trafico marítimo pode ser de línea regular ou “tramp”. O regular caracterizase pola 
regularidade do servizo, e sendo as condiciones do transporte previamente establecidas de 

                                                        

1 A título de exemplo, vid., entre outras, a xa clásica Resolución no Expediente de concentración económica C 75/02 
ACCIONA/TRASMEDITERRÁNEA, do 25 de novembro de 2002. 
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forma que as rutas e horarios son fixos. O tráfico tramp, o irregular, caracterizase, polo 
contrario, porque as condicións son negociadas caso a caso e, por tanto, non existen nin rutas 
nin horarios previamente fixados. O tráfico da illa de Ons e un tráfico marítimo de línea regular 
de cabotaxe 

 

O mercado de produto de referencia no presente caso, comprende, por una banda, o do 
transporte marítimo regular de viaxeiros, concretamente, á Illa de Ons, respecto do que, tras a 
súa liberalización só é preciso contar coa preceptiva autorización administrativa. Dito mercado 
é altamente competitivo pola existencia dunha pluralidade de empresas que prestan o servizo, 
que ten un marcado carácter estacional e no que existe una importante oferta e demanda.  

 

Na actualidade dispoñen da referida autorización, ademais das denunciantes (Naviera Mar de 
Ons, S.L. e Cruceros Rías Bajas, S.L.) e a denunciada, Naviera Illa de Ons, S.L. (Naviera 
Nabia), a empresa Tour Rias Baixas. 

 

Pero, por outra banda está o mercado de aloxamento na citada Illa Ons, para o que só existe 
autorizado un único cámping de 2ª categoría, en réxime de concesión administrativa, do que é 
concesionaria unha das empresas denunciadas: INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, SA, que, 
en consecuencia, ostenta unha posición de monopolio. 

 

Neste tráfico a substituibilidade na oferta/demanda non é posible porque os que desexan ir a 
un destino concreto, neste caso a illa de Ons, -agás nos supostos en que exista conexión aérea, 
o que non acontece no presente caso-, non pode substituír por outro medio de transporte e os 
interesados: No caso de existir un mercado competitivo como no presente suposto, debe 
efectuarse entre os operadores que presten o servizo na concreta ruta de que se trate, que 
deben competir segundo os seus propios méritos, vinculados aos horarios, calidade, rapidez e 
comodidades das embarcacións, os servizos complementarios que aportan no transporte e, por 
suposto, prezos.  

 

Neste suposto que examinamos todas estas calidades, propias e singulares de cada empresa, 
vense anulados  polo feito de que a oferta para os servizos que impliquen a estadía no único 
cámping existente para os viaxeiros que desexen pernoctar, só poden elixir a un deles, o que 
mediante a fórmula do paquete combinado ven de ofrecer o transporte e o aloxamento, sen 
posible alternativa.  

 

Esta situación é tal que, como consta no expediente, algúns viaxeiros tiveran que trocar os 
billetes xa mercados na compañía que elixiron polo feito de que tal elección impedíalles a 
reserva no cámping, impedíndolles facer a súa libre elección en función dos méritos propios de 
cada unha das operadores que compiten no mercado do transporte marítimo de viaxeiros. 

 

Tal vinculación obrigatoria, débese exclusivamente ao feito de que o deseño do produto 
(“paquete combinado”) parte da exclusividade nun dos seus elementos, o cámping, a que 
derivada do título concesional do que só se beneficia un dos operadores do servizo de 
transporte marítimo e que se lle nega aos demais competidores. De este xeito se traslada un 
monopolio lexítimo, obtido en un procedemento competitivo, a explotación do cámping, a un 
mercado diferente ao do transporte marítimo de viaxeiros, que debe reputarse neste contexto, 
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como mercado conexo, que lle reporta unha vantaxe competitiva ilexítima en tanto que non é 
obtida polos seus propios méritos e calidades. 

 

Pódese apreciar un terceiro mercado, o dos servizos prestados polas axencias de viaxes. Neste 
mercado é evidente que a incidencia da conduta examinada é, en principio, moi limitada posto 
que os servizos de este “paquete combinado” deseñado non debe representar unha parte 
significativa do mercado dos servizos prestados polas axencias de viaxes, sen embargo, a 
participación da axencia de viaxes do grupo é esencial pois é o medio de comercialización do 
produto que resulta pechado para calquera outro operador do servizos de transporte marítimo 
de viaxeiros da Illa de Ons ou para as reservas de aloxamento, fora das que se efectúen 
directamente no cámping, que como se manifesta pola titular do cámping, estas reservas 
directas no propio cámping, ten carácter moi puntual. 

 

2.-  Mercado xeográfico 

 

O mercado xeográfico correspóndese co mercado desde diferentes puntos á Illa de Ons, como 
destino, tanto para a ida, como para a volta. Non ten favorable acollida o alegado polos 
denunciados que tratarían de estender o mercado de referencia xeográfico ao conxunto de 
servizos de transporte marítimo regular de viaxeiros a todas as illas do Parque Natural Marítimo-
Terrestre das Illas Atlánticas. O efecto contrario á competencia prodúcese unicamente nos 
servizos á illa de Ons, respecto do que a titular da exclusividade do cámping afecta de xeito 
sensible por mor da fórmula de contratación deseñada a os servizos de ida e volta á citada illa 
de Ons. Noutras illas, como as Cíes, nas que existen tamén un único cámping, non existiron 
denuncias nin un sistema de deseño dun “paquete combinado” coa inclusión exclusivamente 
dunha navieira. Se rexeita, polo tanto, a extensión do mercado xeográfico a totalidade do 
Parque Natural Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas. 

 

3.- Mercado temporal 

 

Aínda que non sempre necesario, no presente caso é preciso definir o marco temporal no que 
se produce o intercambio de servizos obxecto deste expediente.  

 

Como consta na documentación que obra no expediente, o transporte marítimo regular de 
viaxeiros á Illa de Ons desenvólvese, segundo as correspondentes autorizacións, á Semana 
Santa, os fins de semana de maio e a temporada de verán  (xuño a setembro), aínda que o 
cámping funciona durante todo o ano.  

 

Do exposto infírese que a conduta obxecto do presente expediente circunscríbese ao período 
en que as empresas navieiras prestan os seus servizos de viaxeiros a Illa de Ons..  

 

IV.- FEITOS ACREDITADOS 

 

Do prego de concreción de feitos (PCF) realizado pola subdirección de investigación  resultan 
acreditados os seguintes feitos: 
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1º.- A Illa de Ons atópase integrada no Parque Nacional  marítimo-terrestre das Illas Atlánticas 
de Galicia, integrado por catro arquipélagos: Cortegada, Sálvora, Ons e Cies. As illas Ons 
forman un arquipélago situado na boca da Ría de Pontevedra nas coordenadas: 42°22′50″N, 
8°56′00″O. Componse da illa de Ons, a illa de Onza u Onzeta, e outros pequenos peniscos 
entre os que destacan O Corveiro. Na estación estival se realizan viaxes marítimos a diario 
desde os portos de Marín, Cangas, Bueu, Sanxenxo e Portonovo. A súa xestión está 
encomendada ao organismo Parque Nacional  marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, 
que na tramitación das solicitudes de inscrición no Rexistro de Empresas Operadoras do 
Transporte Marítimo de servizos de transporte a espazos naturais protexidos debe ir 
acompañada, ademais de polos documentos especificados no artigo 3º.2 do Decreto 228/2008, 
do 2 de outubro, sobre a prestación de servizos de transporte marítimo de persoas en augas 
interiores de Galicia, por unha certificación expedida polo organismo xestor do Parque Nacional 
Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia ou do espazo natural protexido de que se 
trate, na que se fará constar que o operador está en condicións de cumprir todas as 
especificacións operacionais que sexan establecidas por eses organismos, tal e como se 
recolle no artigo 4.2 do referido Decreto 228/2008, do 2 de outubro. 

 

2º.- A mercantil INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A. é a titular, desde o 11 de xuño de 
2013 da concesión de obra pública para a construción e explotación dun cámping na Illa de 
Ons (Parque Nacional  marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia) que é o único cámping 
oficial existente na Illa de Ons. 

 

3º.-  INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A. Ademais dos vínculos estruturais existentes 
entre as empresas denunciadas no que atinxe ao seu capital social, unidade de dirección e 
mesma xerencia, ten unha relación contractual coa mercantil VIAJES ILLA DE ONS, S.L. (VIO 
VIAJES), a través da que comercializa as prazas do cámping nun “paquete combinado” que 
inclúe de xeito inseparable o transporte e o aloxamento no cámping. 

 

4º. A comercialización das prazas de cámping realizase mediante un “paquete combinado” que 
inclúe o transporte máis a reserva, por medio dunha central de reservas xestionada por VIAJES 
ILLA DE ONS, S.L. (VIO VIAJES) por diferentes vías (presencial, telefónica ou vía web) ou 
directamente con reservas efectuadas no propio cámping. A titular do cámping manifesta que 
o número de reservas efectuadas presencialmente nas súas instalacións é moi reducido, como 
expresamente se recoñece por VIAJES ILLA DE ONS, S.L. (Vio Viajes), ao afirmar, como xa 
se ten recollido neste mesmo PCF “4. Somos la central de reservas oficial del cámping, aunque 
existe posibilidade de reservar en el propio cámping de modo puntual.”  

 

Existen no expediente varios escritos de denuncia sobra a actuación das empresas 
denunciadas:  

- o 21 de xullo de 2017 tivo entrada no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia un escrito da 
NAVIERA MAR DE ONS mediante o que achega a solicitude de cancelación de reserva de 
billetes Vigo-Ons remitida en data 17 de xullo de 2017;  

- con data 24 de outubro de 2017 entrou no Rexistro do INSTITUTO GALEGO DO 
CONSUMO E DA COMPETENCIA (IGCC), no que se integra á Comisión Galega da 
Competencia, unha queixa remitida polo Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas 
Atlánticas de Galicia presentada, en data 15 de outubro de 2017, por un usuario contra a 
Naviera Nabia e na que manifesta o seguinte: “Si vengo de camping no me puede nadie 
obligar a venir con Naviera Nabia. Tengo que poder elegir con qué naviera venir”;  
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- con data 19 de abril de 2018, tivo entrada no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia un escrito 
da Dirección Xeral de Patrimonio Natural mediante o que achegou dúas queixas relativas a 
dous novos casos de rexeitamento de prazas de camping, ao estar condicionadas á 
contratación polo mecanismo xa citado, que as vincula a unha concreta axencia de viaxes 
e a unha empresa navieira concreta. 

 

5º.- Que NAVIERA ILLA DE ONS, S.L. (NAVIERA NABIA), que actúa neste mercado coa 
denominación comercial de “PIRATAS DE NABIA” ademais de ter vínculos estruturais coas 
empresas denunciadas no presente expediente (capital social, unidade de dirección e mesma 
xerencia) ten unha relación con VIAJES ILLA DE ONS, S.L. (VIO VIAJES) para comercializar 
un paquete combinado que inclúe o transporte e o aloxamento no cámping, no que o único 
provedor do servizo de transporte é a citada Naviera Illa de Ons, S.L. (Naviera Nabia). 

 

6º.- Que non resulta posible contratar o servizo de transporte con aloxamento no cámping fora 
do paquete combinado polas tres empresas denunciadas, agás que se contrate no propio 
cámping, o que representa un volume moi reducido sen que se poda precisar si en tales casos 
se accede á Illa a través das empresas operadoras ou por outros medios. 

 

7º.- Que as tres empresas denunciadas teñen estreitos vínculos estruturais entre as mesmas 
no que atinxe ao seu capital social, unidade de dirección e mesma xerencia (unha única 
administradora, MJOA ), existindo pois existen participacións cruzadas entre as tres entidades, 
tal e como se infire dos cadros aportados polas propias empresas. De feito as tres entidades 
actúan no mercado baixo a denominación de “GRUPO ACUÑA”, tal e como se recolle na páxina 
web da navieira creada sobre o nome baixo o que comercializa os seus servizos de transporte 
marítimo (“PIRATAS DE NAVIA”)2, na que se pode ler, textualmente: “Naviera Nabia pertenece 
al grupo de empresas de la familia Acuña, originaria de la Isla de Ons, donde además de nuestra 
naviera se encuentran las siguientes empresas:” 

 

As empresas enumeradas na referida web, baixo o título “GRUPO ACUÑA”, son as seguintes: 
Restaurante y alojamiento ‘Casa Acuña’; Restaurante ‘O Pirata’; Vio Viajes;  Camping Isla 
de Ons e Susi Acuña, S.L. 

 

8º.- Que ao referido mercado do transporte marítimo regular de viaxeiros á Illa de Ons presenta 
unha forte competencia dado o número limitado de prazas ofertada de acordo con establecido 
no Plan reitor de usos e xestión de parque nacional marítimo terrestre das illas atlánticas.   

 

9º.- Que no DOG nº 34, 18 de febreiro de 2019, publicou o Decreto 177/2018, do 27 de 
decembro, polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do Parque Nacional Marítimo-
Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, que recolle  no seu punto 22: 

 

 “22. Atendendo a criterios de capacidade de carga, tanto a nivel espacial como temporal, 
establécense os seguintes limiares máximos de visitantes por día para a tempada alta.” Que, 
no caso  do Arquipélago de Ons especifica: 

                                                        

2  Cfr. http://www.piratasdenabia.com/empresa/el-grupo-acuna/  

http://www.piratasdenabia.com/empresa/el-grupo-acuna/
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 “22.2. Arquipélago de Ons. 

 

22.2.1. 1.200-1.300 persoas (carga total diaria) que accedan nas navieiras autorizadas 
para a realización de transporte colectivo. 

 

22.2.2. 100-200 persoas (carga total por día de estadía nas illas) que accedan en grupos 
organizados e que conten cunha autorización do director-conservador do parque nacional. 

 

22.2.3. 250-300 persoas na área de acampada. 

 

22.2.4. 60-70 fondeaduras/día repartidas en dúas zonas (Castelo e Melide).” 

 

10º.- A conduta que, no seu momento deu lugar á tramitación do expediente sancionador S 
6/2017 estase a continuar producindo 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 

Conforme o artigo 26.2 i) dos estatutos do Instituto Galego do Consumo e da Competencia 
(Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que se crea o Instituto Galego do Consumo e da 
Competencia e se aproban os seus estatutos), correspóndelle á Comisión impoñer multas 
sancionadoras e coercitivas e adoptar outras medidas de execución forzosa previstas na 
normativa vixente e nos termos previstos da Lei 15/2007 de 3 de xullo, de Defensa da 
Competencia (LDC), artigos 1, 2 e 3. 

 

 

1º.- A tipificación dos feitos no marco da LDC. 

 

A existencia dun acordo entre empresas pon o foco de atención na existencia dun acordo 
colusorio tipificado polo artigo 1 LDC, isto é, un acordo entre empresas que, aínda que non 
son competidoras entre si, pois operan en mercados diferentes, estarían integradas 
verticalmente pois a súa actividade se desenvolve en diferentes tramos da cadea de negocio 
e o acordo están a producir efectos anticompetitivos nun dos mercado, o do transporte 
marítimo regular de viaxeiros, actividade á que se dedican, precisamente, as empresas 
denunciantes.  

 

A práctica cuestionada pode constituír, ademais, nun abuso de posición dominante, prohibida 
polo artigo 2 LDC.  
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2º.- Respecto da aplicación do artigo 1 LDC 

 

Respecto de condutas que non teñen incidencia europea, a prohibición das condutas 
colusorias establécese no artigo 1 LDC que dispón: 

 

 “Artigo 1. Condutas colusorias. 

 

1. Prohíbese todo acordo, decisión ou recomendación colectiva, ou práctica 
concertada ou conscientemente paralela, que teña 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. 

 

2. Son nulos de pleno dereito os acordos, decisións e recomendacións que, estando 
prohibidos en virtude do disposto no punto 1, non estean amparados polas exencións 
previstas nesta lei. 

 

3. A prohibición do punto 1 non se lles aplicará aos acordos, decisións, 
recomendacións e prácticas que contribúan a mellorar a produción ou a comercialización 
e distribución de bens e servizos ou a promover o progreso técnico ou económico, sen que 
sexa necesaria decisión previa algunha para tal efecto, sempre que: 

 

a) Lles permitan aos consumidores ou aos usuarios participar de forma equitativa das 
súas vantaxes. 

 

b) Non lles impoñan ás empresas interesadas restricións que non sexan 
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indispensables para a consecución daqueles obxectivos, e 

 

c) Non lles consintan ás empresas partícipes a posibilidade de eliminar a competencia 
respecto dunha parte substancial dos produtos ou servizos previstos. 

 

4. A prohibición do punto 1 non se lles aplicará aos acordos, decisións ou 
recomendacións colectivas, ou prácticas concertadas ou conscientemente paralelas que 
cumpran as disposicións establecidas nos regulamentos comunitarios relativos á aplicación do 
punto 3 do artigo 81 do Tratado CE a determinadas categorías de acordos, decisións de 
asociacións de empresa e prácticas concertadas, incluso cando as correspondentes condutas 
non poidan afectar o comercio entre os Estados membros da UE. 

 

5. Así mesmo, o Goberno poderá declarar mediante real decreto a aplicación do punto 
3 deste artigo a determinadas categorías de condutas, logo de informe do Consello de 
Defensa da Competencia e da Comisión Nacional da Competencia.” 

 

Pola súa banda, o abuso de posición de dominio tipifícase como conduta prohibida polo artigo 
2 LDC nos seguintes termos: 

 

“Artigo 2. Abuso de posición dominante. 

 

1. Queda prohibida a explotación abusiva por unha ou varias empresas da súa 
posición de dominio en todo ou en parte do mercado nacional. 

 

2. O abuso poderá consistir, en particular, en: 

 

a) A imposición, de forma directa ou indirecta, de prezos ou doutras condicións 
comerciais ou de servizos non equitativos. 

 

b) A limitación da produción, a distribución ou o desenvolvemento técnico en prexuízo 
inxustificado das empresas ou dos consumidores. 

 

c) A negativa inxustificada a satisfacer as demandas de compra de produtos ou de 
prestación de servizos. 

 

d) A aplicación, nas relacións comerciais ou de servizos, de condicións desiguais para 
prestacións equivalentes, que coloque 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 dos ditos contratos. 
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3. A prohibición prevista neste artigo aplicarase nos casos en que a posición de 
dominio no mercado dunha ou varias empresas fose establecida por disposición legal.”
  

 

O elemento crucial para determinar a aplicación dun ou doutra prohibición é que a conduta 
sexa adoptada por varias empresas que dalgún xeito se poñen de acordo cunha finalidade 
anticompetitiva, trataríase dun conducta multilateral.  

 

No caso do abuso de posición de dominio estaríamos ante unha conducta unilateral, isto é, 
adoptada mesmo por varias empresas pero de xeito unilateral. 

 

O artigo 1 LDC esixe que as empresas actúen de forma independente, mestras que o artigo 
2 o que require é o carácter unilateral da conduta, na medida en que partindo dunha posición 
de dominio nun mercado, a mesma se exerza de forma ilexítima por abusiva para afectar o 
funcionamento dun mercado, aínda que o mesmo non sexa aquel no que se ostenta a posición 
de dominio senón que se trate dun “mercado conexo”. 

 

O factor decisivo para encadrar a conduta nun ou noutro tipo é a independencia coa que as 
empresas adopten as súas decisións. Tal independencia pode non existir aínda que cada un 
dos operadores teña formalmente unha personalidade xurídica propia e formalmente 
diferenciada das outras na medida en que os vínculos existentes entre elas permita considerar 
que se trata dun “grupo de empresas”. 

 

Caso de considerar que nos atopamos ante un grupo de empresas e que polo tanto existe 
unha “unidade de decisión”, o artigo 1 LDC non resultaría de aplicación pois precisamente esa 
unidade de decisión excluiría o carácter multilateral da conduta aplicándose o que se coñece 
como o “privilexio de grupo” ("Konzernprivileg", na doutrina Alemaña), que, como lembra a 
Avogado Xeral da Unión Europea Juliane Kokott, nas súas Conclusións do 29 de novembro  
de 2012, no Asunto C-440/11 P3,  

 

“la prohibición de prácticas colusorias no rige respecto a los acuerdos pactados entre ellas..Y, 
viceversa, en sus relaciones con terceros, la sociedad matriz y la filial también constituyen 
una unidad económica, y, por lo tanto, deben responder solidariamente por las eventuales 
prácticas colusorias de la empresa que ambas personifican conjuntamente.” 

 

As instrucións que unha empresa dominante impoña as súas empresas dominadas dentro 
dun mesmo grupo ou dunha estrutura que actúe como tal, deben reputarse unilaterais e non 
froito dun acordo ou práctica concertada, precisamente pola falta de independencia das 
dominadas para a adopción das súas decisións. 

  

                                                        

3  Comisión Europea/Stichting Administratiekantoor Portielje y Gosselin Group NV, punto 31. 
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Deste xeito, é comunmente admitido que existe un grupo de sociedades cando varias 
sociedades constitúen unha “unidade de decisión”.  

 

Logo pois, estaríamos a falar dun grupo de sociedades cando é posible apreciar a existencia 
dun conxunto de sociedades xuridicamente independentes pero sometidas a unha relación de 
dependencia e a unha dirección económica dalgún xeito centralizada.  

 

A tal conformación pódese chegar mediante unha diversidade de mecanismos contractuais 
ou de titulacións do seu capital ou dos seus órganos de dirección ou goberno.  

 

Dous son, polo tanto, os elementos caracterizadores do grupo de sociedades:  

 

a) a relación de dependencia, directa ou indirecta, dunha ou varias sociedades con 
respecto a outra; e  

 

b) o exercicio dunha dirección económica unitaria ou centralizada. Deste modo, 
pódese falar de grupo de sociedades cando aínda que as empresas conserven a 
súa propia independencia xurídica, actúan no mercado coa lóxica dunha soa 
empresa. 

 

Así se infire do disposto no artigo 42 do Código de Comercio, segundo o cal: 

 

“Art. 42. 

 

1. (...). 

 

Existe un grupo cando unha sociedade ostente ou poda ostentar, directa ou 
indirectamente, o control de outra ou outras. En particular, se presumirá que existe 
control cando unha sociedade, que se cualificará como dominante, se encontre en 
relación con outra sociedade, que se cualificará como dependente, en algunha das 
seguintes situacións: 

 

a) Posúa a maioría dos dereitos de voto. 

 

b) Teña a facultade de nomear ou destituír á maioría dos membros do órgano de 
administración. 

 

c) Poida dispor, en virtude de acordos celebrados con terceiros, da maioría dos 
dereitos de voto. 
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d) Teña designado cos seus votos á maioría dos membros do órgano de 
administración, que desempeñen o seu  cargo no momento en que deban 
formularse as contas consolidadas e durante os dous exercicios 
inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia 
cando a maioría dos membros do órgano de administración da sociedade 
dominada sexan membros do órgano de administración ou altos directivos da 
sociedade dominante ou de outra dominada por esta. Este suposto non dará 
lugar á consolidación si a sociedade cuxos administradores teñen sido 
nomeados, está vinculada a outra en algún dos casos previstos nas dúas 
primeiras letras de este apartado. 

 

Aos efectos de este apartado, aos dereitos de voto da entidade dominante se 
engadirán os que posúa a través de outras sociedades dependentes ou a través de 
persoas que actúen no seu propio nome pero por conta da entidade dominante ou 
de outras dependentes ou aqueles dos que dispoña concertadamente con calquera 
outra persoa.(...)” 

 

No presente caso, as tres empresas denunciadas, NAVIERA ILLA DE ONS, S.L. (Naviera 
Nabia), que opera coa denominación comercial “Piratas de Nabia”, VIAJES ILLA DE ONS, 
S.L. (Vio Viajes) e INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A., non só preséntanse no mercado 
como un grupo (“Grupo Acuña”), senón que como se ten incorporado ao expediente teñen 
unha mesma administración, pois as tres teñen como Administradora Única a Dona MJOA , 
teñen participacións cruzadas e as alegacións presentadas ao PCF están asinadas pola 
mesma persoa, a súa respectiva administradora única, que na práctica debe identificarse 
como a que exerce realmente o poder de decisión unitario das tres empresas denunciadas. A 
lóxica consecuencia do anterior é que deba reputarse que as mesmas forman, alo menos 
desde a perspectiva da competencia, unha “unidade económica”, unha mesmas “empresa”, 
de xeito tal que o seu comportamento non debe reputarse multilateral senón unilateral, do 
grupo como unidade económica no seu conxunto. 

 

O anterior leva en consecuencia a rexeitar, en principio, a aplicación do artigo 1 LDC e a 
centrarmos no contido da conduta prohibida descrita desde a perspectiva do artigo 2 LDC. 

 

3º.- Respecto da aplicación do artigo 2 LDC 

 

A posición de dominio configúrase cando unha ou varias empresas, segundo o tenor literal do 
artigo 2 LDC (que reproduce neste punto o artigo 102 do Tratado de Funcionamento da Unión 
Europea) ostentan un xenuíno poder no mercado de referencia e a súa prohibición prodúcese 
no marco do Dereito da Competencia cando desde esa posición de dominio prodúcese unha 
conducta que é reputada abusiva.  

 

A este respecto debe sinalarse que existe no noso dereito unha consolidada xurisprudencia 
sobre os requisitos do tipo recollido no artigo 2 LDC (equivalente ao artigo 102 TFUE) que de 
xeito resumido se recollen na Sentencia da Audiencia Nacional do 1 de xullo de 2015 (Cendoj: 
28079230062015100233), que no seu Fundamento Xurídico Quinto expón:  
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“QUINTO. - Se imputa a la actora una conducta de estrechamiento de márgenes 
constitutiva de un abuso de posición de dominio. Sobre esta conducta, la relativa al 
abuso de posición de dominio, para que quede acreditada su existencia, el TS ha 
venido exigiendo estos presupuestos (STS 8.5.2003, recurso 4495/1998 ; 
13.12.2004, recurso 915/2002, 4.4.2006, recurso 4699/2003 , 22.3.2006, recurso 
5468/2003 , e igualmente SAN 26.9.2005, recurso 471/2003 y 111/2004 : 

 

1.- La existencia de una posición de dominio que permita a una empresa poder 
actuar al margen de sus competidores, clientes y consumidores (STJUE de 
13.2.1979 , Hoffmann-La Roche/Comisión; 14.10.2010 , Deutsche 
Telecom/Comisión C-280/08). 

 

2.- Una conducta abusiva, que puede incluirse entre las que prevé el art.2 de la 
LDC, y por tanto previsible, lo cual se entiende de forma objetiva, sin que dependa 
de la intencionalidad del actor ( STS 30.5.2006, recurso 7151/2003 ; 4.4.2006, 
recurso 4699/2003 ). 

 

3.- Una falta de justificación de dicha conducta. 

 

4.- Un efecto de impedir el acceso al mercado, o a un segmento del mercado de un 
competidor.” 

 

No presente caso, o poder de mercado ten a súa orixe nun título concesional lexitimamente 
obtido, o que permite a unha das denunciadas a explotación exclusiva do único cámping oficial 
existente na Illa de Ons, desenvolvéndose, desde esa posición de dominio  unha conducta 
que pode reputarse como “abusiva”, producíndose deste xeito unha afectación da 
competencia que non sería posible se non se ostenta dito poder de mercado. 

 

No presente caso a posición de dominio (poder de mercado incontestable) que configura o 
tipo previsto no artigo 2 LDC deriva do monopolio atribuído por virtude dunha concesión 
administrativa á empresa INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A., respecto do aloxamento 
no cámping da Illa de Ons, que é o único cámping existente na citada illa, resultando abusivo 
o modelo de negocio desenvolvido, o denominado “paquete combinado”, que un mecanismo 
polo que se trata e consigue trasladar a posición privilexiada lexitimamente obtida polo título 
concesional aos mercados conexos dos servizos de axencia de viaxes e do transporte 
marítimo regular de viaxeiros a Illa de Ons, que se prestan en réxime de libre competencia, 
favorecendo ilexitimamente e de modo excluínte as empresas do propio grupo que operan 
neses dous mercados: á empresa que exerce a actividade de axencia de viaxes (VIO 
VIAXES), e NAVIERA ILLA DE ONS, S.L., empresa dedicada ao transporte marítimo regular 
de viaxeiros á Illa de Ons. 

 

Tal práctica carece de xustificación algunha mais aló do desexo de maximizar ilexitimamente 
os beneficios derivados de estender a posición de dominio nun mercado a outros conexos, 
sometidos a unha importante tensión competitiva, sen ter en consideración nin o benestar dos 
consumidores, privados do seu dereito de elección, afectándose gravemente as condicións 
de competencia. 
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A práctica denunciada, isto é, a comercialización dun paquete combinado a través de 
empresas que presentan estreitos vínculos estruturais e que actúan con unidade de decisión, 
pois comparten administrador único, trasladase a exclusividade da explotación do cámping 
nunha exclusividade na prestacións dos servizos de transporte marítimo en favor da 
navieira do grupo, xestionándose a venda de billetes e as reservas no cámping a través da 
axencia de viaxes do grupo afectase de xeito sensible e grave as condicións de competencia 
efectiva no mercado do transporte marítimo regular de viaxeiros ao concreto destino da Illa de 
Ons, privándoselle de  alternativa posible aos clientes que desexen desprazarse á Illa de Ons 
para aloxarse no cámping, aos que se lles ofrece un paquete pechado que inclúe o transporte 
e a reserva no cámping, favorecendo a dúas concretas empresas e privando aos 
consumidores da súa soberana capacidade de elección nos mercados nos que existe 
competencia que deste xeito é eliminada, excluíndo aos operadores rivais nos mercados de 
axencia de viaxes e transporte marítimo. 

 

Nos atopamos pois cunha conduta unilateral, exercida por tres empresas do mesmo grupo 
que actuando con unidade de decisión trasladan o monopolio lexítimo do que unha delas 
dispón no mercado do aloxamento en cámping (o único oficial existente) a outros conexos, o 
que desenvolve a axencia de viaxes do grupo e a empresa que efectúa o servizo de transporte 
marítimo, excluíndose de xeito claro aos competidores neses mercados anexos ao negarlles 
a posibilidade de contratar o seu servizos aos potenciais clientes que desexen pernoctar no 
único cámping  que existe na Illa de Ons. 

 

O efecto anticompetitivo, de natureza excluínte é evidente, pois priva dunha parte relevante 
dos seus potenciais clientes a todos os competidores non ligados ao grupo. 

 

 

 4º.-   Duración e responsables da infracción 

 

A práctica vendríase producindo desde que o cámping comezara a súa actividade, en 2016, 
data no que o grupo Acuña incorpora ao mesmo esta nova empresa, INICIATIVAS 
TURÍSTICAS DE ONS, S.A, constatándose a súa permanencia na actualidade.  

 

A responsabilidade da infracción debe atribuírse ás tres empresas denunciadas NAVIERA 
ILLA DE ONS, S.L. (Naviera Nabia), que opera coa denominación comercial “Piratas de 
Nabia”, VIAJES ILLA DE ONS, S.L. (Vio Viajes) e INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A., 
concesionaria do único cámping oficial existente na Illa de Ons,  pois cada unha, a través da 
súa integración vertical, trasladan de xeito anticompetitivo a exclusividade da explotación do 
cámping aos mercados de axencias de viaxes e sobre todo ao transporte marítimo regular de 
viaxeiros á Illa de Ons en favor de empresas do propio grupo. 

 

   5º.- Alegacións dos interesados 

  

 

Como se recolleu nos antecedentes, formuláronse alegacións polos denunciantes e polos 
denunciados a la Proposta de Resolución elaborada pola Subdirección de Investigación e 
notificada as partes. 
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Nas alegacións a Proposta de Resolución presentadas o 22 de agosto de 2019 NAVIERA 
MAR DE ONS S.L. afirma que a empresa denunciada persiste no seu comportamento aos 
efectos de que se teña en conta na cuantificación da sanción, e solicita elevar, por diversas 
razóns, o porcentaxe para o cálculo da sanción, cuestión que se determinará no apartado 
seguinte desta Resolución Tamén solicita a imposición dunha sanción persoal de 60.000 
euros á representante legal das empresas denunciadas e directiva das mesmas,MJOA. Como 
xa se afirmou pola subdirección de Investigación na contestación as alegacións no PCF, as 
sancións persoais teñen un carácter excepcional o que neste suposto non concorre. Tal 
carácter excepcional implica que no todo directivo debe ser imputado e, no seu caso, 
sancionado, entendéndose que non procede no presente caso pola propia natureza da 
conduta. 

 

Nas alegacións á Proposta de Resolución presentadas o 26 de agosto de 2019 por 
CRUCEROS RIAS BAJAS, S.L, sinalar, que son practicamente idénticas as presentadas por 
NAVIERA MAR DE ONS S.L, polo que se reproduce os mesmas argumentos para non 
admitilas. 

 

En canto as alegacións á Proposta de Resolución, as tres empresas denunciadas presentan 
o mesmo texto de alegacións, firmados todos por a mesma persoa, MJOA na súa condición 
de administradora única de cada unha delas, e todos elas firmadas o dia 26 de agosto de 
2019. Por iso poderán ser tratadas de forma conxunta. 

 

A alegación de inexistencia de posición de dominio, non pode ser admitida. Como se afirma 
na proposta de resolución de la Subdirección de investigación é comunmente admitido que 
existe un grupo de sociedades cando varias sociedades constitúen unha “unidade de 
decisión”, cando ese grupo de sociedades, xuridicamente independentes, están sometidas a 
unha relación de dependencia e a unha dirección económica dalgún xeito centralizada. A tal 
conformación pódese chegar mediante unha diversidade de mecanismos contractuais ou de 
titulacións do seu capital ou dos seus órganos de dirección ou goberno. Dous son, polo tanto, 
os elementos caracterizadores do grupo de sociedades: a) a relación de dependencia, directa 
ou indirecta, dunha ou varias sociedades con respecto a outra; e b) o exercicio dunha 
dirección económica unitaria ou centralizada. Deste modo, como xa mencionamos, pódese 
falar de grupo de sociedades cando aínda que as empresas conserven a súa propia 
independencia xurídica, actúan no mercado coa lóxica dunha soa empresa. Nas súas 
idénticas alegacións presentadas á Proposta de Resolución, as empresas denunciadas non 
aportan outra xustificación para tratar de acreditar a independencia real das mesmas que 
teñen o seu propio obxecto social, domicilio, accionistas... e que a coincidencia de socios é 
algo parcial.  

 

O certo é, que neste caso as tres empresas denunciadas, Naviera Illa de Ons S.L.(Naviera 
Nabia, Viajes Illa de Ons S.L. (Vio Viajes) e Iniciativas Turísticas de Ons, S.A., non só 
preséntanse no mercado como formando parte dun grupo (“Grupo Acuña”), senón que teñen 
unha mesma administración, Dona MJOA , teñen participacións cruzadas entre as tres. Tal e 
o mimetismo e unidade da súa actuación que, as alegacións presentadas ao PCF e a Proposta 
de Resolución son idénticas e están asinadas pola mesma persoa, a súa respectiva 
administradora única. Esta administradora única é quen na práctica debe identificarse como 
a persoa que exerce o poder de decisión unitario das tres empresas denunciadas. Nos existe 
dubida, polo tanto, que debemos considerar que as denunciadas  forman, alo menos desde a 



 Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5  
 15707 Santiago de Compostela 
 Tfno.: 981 957 561 
 info@consellogalegodacompetencia.es  

  

 20 
 

perspectiva da competencia, unha “unidade económica”, unha mesma “empresa”, de xeito tal 
que o seu comportamento non debe reputarse multilateral senón unilateral, do grupo como 
unidade económica no seu conxunto. 

 

A alegación sobre o mercado relevante de produto, xeográfico e temporal tampouco pode ser 
tida en conta. Como xa indicou a Subdirección de investigación na contestación as alegacións 
ao PCF, tal alegación, dirixida a reducir a importancia da práctica no conxunto de servizos de 
transporte desenvolvidos polas empresas operadoras non pode ter favorable acollida pois, 
como se sinalou, é constante a consideración de cada liña como un mercado propio.  

 

Así se infire entre outras, na Resolución do TDC do 13 de xuño de 2001, no Expte 494/00, 
Transportes Ría de Vigo, cando afirma: 

 

“3. El análisis del primer cargo planteado por el Servicio exige determinar, con carácter previo, 
si la empresa imputada se encontraba o no en posición de dominio en el mercado relevante, 
al tiempo de llevar a cabo los hechos que se declaran probados. En este sentido, debemos 
aceptar la definición del mercado de referencia propuesto por el Servicio, que es el de los 
servicios de transporte regular de viajeros en la ría de Vigo, en los trayectos Vigo-Cangas y 
Vigo-Moaña, que delimita tanto el ámbito geográfico de dicho mercado, como el de producto” 

 

A substituibilidade na oferta/demanda non é posible porque os que desexan ir a illa de Ons –
salvo que existira conexión aérea, o que non acontece no presente caso-, non pode substituír 
o barco por outro medio de transporte e os interesados deben elixir entre os operadores que 
presten o servizo na concreta ruta de que se trate que deben competir segundo os seus 
propios méritos, vinculados aos horarios, calidade, rapidez e comodidades das embarcacións, 
os servizos complementarios que aportan no transporte e, por suposto, prezos. Ademais, o 
efecto contrario á competencia prodúcese unicamente nos servizos á Illa de Ons, respecto do 
que a titular da concesión do cámping polas ás actuacións, prexudica, por mor da fórmula de 
contratación deseñada, a os servizos de ida e volta á por barco a citada Illa de Ons. Neste 
senso, lembrar a xa citada Resolución do TDC do  13 de xuño de 2001, no Expte 494/00, 
Transportes Ría de Vigo 

 

Por esa contratación deseñada de “produto combinado”, as denunciadas aproveitan a  
concesión, lexitima, de unha delas do cámping da Illa de Ons para beneficiarse o Grupo Acuña 
como un dos operadores do servizo de transporte marítimo e que se lle nega aos demais  
competidores.  

 

En canto a o mercado temporal, como xa indicou a Subdirección de Investigación, infírese 
que a conduta obxecto do presente expediente circunscríbese ao período no que o transporte 
marítimo regular de viaxeiros á Illa de Ons desenvólvese, segundo as correspondentes 
autorizacións á Semana Santa, os fins de semana de maio e a temporada de verán  (xuño a 
setembro) e desde que o cámping comezara a súa actividade, en 2016. As empresas 
denunciadas alegan que o sistema non funcionou ata o ano 2017, o que non acreditan. 

 

A alegación de circunstancias atenuantes e outras que determinarían a improcedencia da 
sanción tampouco se poden admitir. Así afirman, para pedir a exoneración o redución da 
sanción, que a conducta contraria á competencia, obxecto deste expediente, xa non se 
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produce. Tal alegación, non pode ter favorable acollida. Os feitos obxecto deste expediente, 
segundo o artigo 62.4, letra b) da LDC constitúen unha falta moi grave, cuxo prazo de 
prescrición é de catro anos conforme o artigo 68 1 de LDC. Prazo que ademais se interrompe, 
como sinala o propio artigo 68.3 da LDC, por calquera acto da administración con 
coñecemento formal dos interesados tendente ao cumprimento da lei. Ademais, as actuacións 
da Subdirección de Investigación realizadas na fase de instrución acreditan que a situación 
continua, por iso a necesidade de que estas empresas, no futuro, se absteñan de continuar 
cometendo estas prácticas. 

 

Tampouco se pode admitir a alegación de que solo sexa infractora a empresa INICIATIVAS 
TURÍSTICAS DE ONS, SA. As outras empresas do grupo denunciadas NAVIERA ILLA DE 
ONS, SL e VIAJES ILLA DE ONS, SL tamén participaron, e de forma determinante, nas 
acciones constitutiva da infracción. Sen as actuacións de estas empresas non seria posible 
converter a exclusividade, lexitima, da explotación do cámping nunha exclusividade na 
prestacións dos servizos de transporte marítimo en favor da navieira do grupo, xestionándose 
a venda de billetes e as reservas no cámping a través da axencia de viaxes do grupo o cal 
afecta de xeito sensible e grave ás condicións de competencia efectiva no mercado do 
transporte marítimo regular de viaxeiros ao destino da Illa de Ons, privándoselle de alternativa 
aos clientes que desexen desprázarse á Illa de Ons para aloxarse no cámping, 

 

No que se refire ás probas propostas nos escritos de alegacións polas denunciadas á 
Proposta de Resolución, se estima, como xa o sinalara a Subdirección de Investigación, que 
non son relevantes para a resolución do expediente, que non aportan nada novo ou de 
interese para verificar os feitos obxecto desde expediente. No mesmo consta información 
suficiente para poder verificar de forma completa unha análise dos feitos que se consideran 
acreditados. 

 

En canto a alegación presentada por Naviera Mar de Ons, una vez comunicada a practica de 
actuacións complementarias, relativa ao volume de operacións das empresas denunciadas 
durante o ano 2018, na que solicita que se requira as empresas denunciadas copia dos 
Impostos sobre sociedades (Modelo 200), se rexeita a práctica desta proba por resultar 
innecesaria ao ser certificado o volume de operacións polo cargo con capacidade para garantir 
a súa veracidade. 

 

6º.- Sanción. 

 

De conformidade co disposto no artigo 36.2 letra a) do Decreto 118/2013, en relación co artigo 
50.4 LDC, practicados os actos de instrucións necesarios, a Subdirección de Investigación 
formulará proposta de resolución que será notificada aos interesados para que, no prazo de 
quince días, formulen as alegacións que teñan por convenientes.  

 

Dita proposta incluirá, nos expedientes sancionadores en materia de competencia incoados a 
partir do 2 de outubro de 2016 “a sanción que se propoña” nos termos sinalados no artigo 
89.3 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

 

Considerouse pola Subdirección de Investigación acreditado a comisión dunha infracción do 
artigo 2 LDC da que son responsables as mercantís, INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, 
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SA, NAVIERA ILLA DE ONS, SL e VIAJES ILLA DE ONS, SL. Este Pleno examinados os 
feitos e fundamentos de dereito anteriores, tamén considera acreditada esa infracción. 

 

 

7º.- Sanción proposta e cálculo da mesma 

 

Segundo o artigo 62.4, letra b) da LDC, son infraccións moi graves:  

 

b) O abuso de posición de dominio tipificado no artigo 2 da lei cando este sexa 
cometido por unha empresa que opere nun mercado recentemente liberalizado, 
teña unha cota de mercado próxima ao monopolio ou desfrute de dereitos especiais 
ou exclusivos. 

 

 

No que atinxe á sanción o artigo 63 LDC dispón, aos efectos do presente caso: 

 

“1. Os órganos competentes poderanlles impoñer aos axentes económicos, 
empresas, asociacións, unións ou agrupacións daquelas que, deliberadamente ou 
por neglixencia, infrinxan o disposto nesta lei as seguintes sancións: 

 

[...] 

c) As infraccións moi graves con multa de ata o 10 por cento do volume de 
negocios total da empresa infractora no exercicio inmediatamente anterior ao de 
imposición da multa. 

 

 

8º.- Criterios para a determinación do importe das sancións. 

 

A conduta descrita está tipificada como infracción moi graves, conforme ao xa citado artigo 
62.4, letra b) da LDC. 

 

De acordo co establecido no artigo 64 LDC se considera que os factores que se deben ter en 
conta para a fixación dunha eventual sanción son os seguintes: 

 

- O mercado afectado: a afectación prodúcese significativamente no mercado do 
transporte marítimo regular de viaxeiros á Illa de Ons, que ten actividade 
exclusivamente nos períodos autorizados, tal e como se expuxo na delimitación do 
mercado efectuada nesta Resolución, sendo a incidencia no mercado dos servizos 
prestados polas axencias de viaxes menos relevante desde o punto de vista da 
competencia efectiva. 
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- A duración da conducta abrangue desde a entrada en funcionamento do cámping 
no ano 2016 ata a actualidade na que a práctica continúa. 

 

- Os efectos da conducta se producen de modo especialmente grave no mercado do 
transporte marítimo regular de viaxeiros á Illa de Ons. 

  
Non se aprecian a concorrencia nin de circunstancias agravantes nin atenuantes. 

 

En relación co cálculo do importe da sanción debe terse en conta o disposto pola Sentencia 
do Tribunal Supremo do 29 de xaneiro de 2015 []Roj: STS 112/2015 - ECLI: ES:TS:2015:112 
que, a tal efecto dispón: 

 

“La expresión "volumen de negocios" no es en sí misma conceptualmente diferente 
de la expresión "volumen de negocios total", como se ha destacado con acierto. Sin 
embargo, cuando el legislador de 2007 añadió de modo expreso el adjetivo "total" 
al sustantivo "volumen" que ya figuraba, sin adjetivos, en el precepto análogo de la 
Ley anterior (así ha sucedido con el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 frente a la 
redacción del artículo 10.1 de la Ley 16/1989 ), lo que ha querido subrayar es que 
la cifra de negocios que emplea como base del porcentaje no queda limitada a una 
parte sino al "todo" de aquel volumen. En otras palabras, con la noción de "volumen 
total" se ha optado por unificar el concepto de modo que no quepa distinguir entre 
ingresos brutos agregados o desagregados por ramas de actividad de la empresa 
autora de la infracción. Voluntad legislativa acorde con esta interpretación que, 
como bien recuerda el voto particular, rechazó las propuestas de modificación del 
texto, expuestas en los trabajos preparatorios de su elaboración, que 
específicamente intentaban reducir el volumen de ventas a tan sólo las realizadas 
en el mercado afectado por la infracción.”[...] 

 

“En efecto, el artículo 64.1 de la Ley 15/2007 exige que, dentro de la escala 
sancionadora -interpretada en el sentido que ya hemos declarado- se adecúe el 
importe de la multa en función de criterios tales como la dimensión y características 
del mercado afectado por la infracción, la cuota que dentro de él tenga la empresa 
infractora y los beneficios ilícitos por ella obtenidos como consecuencia de la 
infracción.  

 

Son criterios, pues, que inequívocamente remiten a la concreta distorsión de la 
competencia que se haya producido en cada caso, esto es, a la consumada en el 
seno de un determinado sector o mercado donde opera la entidad sancionada, que 
puede, o puede no, simultáneamente operar en otros mercados.  

 

Si es válido utilizar el "volumen de negocios total" de la entidad para el cálculo del 
porcentaje máximo aplicable a la más grave de las conductas posibles, en el caso 
de las empresas "multiproducto" la evaluación pormenorizada de la concreta 
conducta infractora, dentro del sector específico de actividad y con arreglo a 
aquellos criterios, permitirá igualmente atender las exigencias del principio de 
proporcionalidad en el sentido al que tienden las reflexiones de la Sala de instancia 
en su parecer mayoritario, esto es, tomando en cuenta aquel elemento junto con el 
resto de los que incluye el artículo 64.1 de la Ley 15/20 07” 
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Sobre a base destas premisas é preciso chegar a conclusión de que a determinación da 
sanción deberá concretarse nun arco que discorre dende o “0%” ata o 10% do volume de 
negocios total das empresas infractoras no exercicio anterior ao de ditarse resolución.   

 

Dentro do dito arco sancionador a multa debe determinarse conforme aos criterios de 
gradación previstos no artigo 64 LDC. 

 

No suposto que suscita o presente expediente, trátase dunha infracción moi grave (artigo 62.4, 
letra b) da LDC) que podería ser sancionada cunha multa de ata o 10% do volume de negocios 
total das empresas declaradas responsables do “exercicio inmediatamente anterior ao da 
imposición da multa”  (artigo 63.1.c), isto é, o 2017.  

 

Os ingresos totais das tres empresas declaradas responsables correspondentes o ano 2018 
son os seguintes: 

 

- NAVIERA ILLA DE ONS, SL: XXX € 

 

- VIAJES ILLA DE ONS, SL: XXX € 

 

- INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, SA: XXX € 

 

En consecuencia, o importe máximo da multa non poderá superar os seguintes importes: 

 

- NAVIERA ILLA DE ONS, SL: 184.811,113 € 

 

- VIAJES ILLA DE ONS, SL:  84.063,827 € 

 

- INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, SA: 42.386,704 € 

 

A sanción debe determinarse partindo dos criterios de gradación do artigo 64.1 LDC, 
seguindo os criterios da Xurisprudencia do Tribunal Supremo. 

 

Neste caso, tendo en conta que a actuación das empresas denunciadas se produce nun 
sector económico, como é o turístico, de gran importancia para a economía de Galicia, xa que 
representa mais do 10% do PIB galego e mais do 11% do emprego de Galicia; que esa 
actuación afectou a un mercado como é o dos visitantes a Illa de Ons, parte dun Parque 
Nacional, o único que existe en Galicia; tendo en conta que a actuación se inicio desde la 
posta en marcha da concesión do cámping da illa de Ons no ano 2016; tendo en conta a 
afectación dos dereitos dos consumidores que perderon a posibilidade de elixir outras 
navieiras para viaxar a illa no caso de que quixeran pernoctar no cámping; tendo en conta a 
actuación dos denunciados que aproveitaron un monopolio lexítimo obtido en un 
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procedemento competitivo para beneficiarse nun mercado diferente ao do transporte marítimo 
de viaxeiros, no dano a outras empresas competidoras; tendo e conta os beneficios 
económicos que a supoñe a extensión dun monopolio lexitimo a un mercado libre, de acordo 
co anteriormente exposto o límite da sanción fixase, con carácter xeral, no 5% do volume total 
de negocio.  

 

Tal límite individualízase, no presente caso tendo en conta a natureza da infracción, a 
duración da infracción, e que dúas das empresas, NAVIERA ILLA DE ONS, SL: e VIAJES 
ILLA DE ONS desenvolven outras actividades ademais da que é obxecto do presente 
expediente (NAVIERA ILLA DE ONS, SL presta servizos noutras liñas ademais da que efectúa 
o transporte a Illa de Ons e VIAJES ILLA DE ONS presta como axencia de viaxes outros 
servizos ademais do obxecto do presente expediente), mentres que INICIATIVAS 
TURÍSTICAS DE ONS, SA so desenvolve a actividade obxecto do expediente e que non se 
aprecian a concorrencia nin de circunstancias agravantes nin atenuantes. Por iso cómpre fixar 
á sanción no caso de NAVIERA ILLA DE ONS, SL e VIAJES ILLA DE ONS no 2,5 % do seu 
volume de negocio total correspondente ao ano 2017 e no caso de INICIATIVAS TURÍSTICAS 
DE ONS, SA o 5% do seu volume de negocio total. 

 

Deste xeito, as sancións propostas son as seguintes: 

 

- NAVIERA ILLA DE ONS, SL: 46.202,78 €   

- VIAJES ILLA DE ONS, SL:  21.015,96 €  

- INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, SA: 21.193,34 €    

-  

Á vista do exposto,  

 

RESOLVE 

 

 

Primeiro.- Declarar probada a existencia dunha conducta prohibida polo artigo 2 LDC, 
constitutiva de infracción, desenvolvida polas empresas NAVIERA ILLA DE ONS, S.L. 
(Naviera Nabia), que opera coa denominación comercial “Piratas de Nabia”, VIAJES ILLA DE 
ONS, S.L. (Vio Viajes) e INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A, consistente na aplicación 
con carácter excluínte dun sistema de reservas no cámping oficial da Illa de Ons combinado 
co transporte á citada Illa de Ons condicionado á contratación do servizo de transporte 
marítimo regular de viaxeiros e a xestión da reserva en dous compañías do propio grupo 
económico, NAVIERA ILLA DE ONS, S.L. (Naviera Nabia), que opera coa denominación 
comercial “Piratas de Nabia”, VIAJES ILLA DE ONS, S.L. (Vio Viajes), respectivamente. 

 

Segunda.- Que a conducta prohibida tipifícase, no seu caso, aos efectos da determinación 
da sanción a impor, como unha infracción moi grave, do artigo 62 letra b) LDC. 

 

Terceiro.- Declarar responsables da infracción ás empresas NAVIERA ILLA DE ONS, S.L. 
(Naviera Nabia), que opera coa denominación comercial “Piratas de Nabia”, VIAJES ILLA DE 
ONS, S.L. (Vio Viajes) e INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A. 
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Cuarto.- Impoñer  ás citadas empresas a sanción prevista no artigo 63.1.c) LDC, tendo en 
conta os criterios para a determinación das sancións previstos no artigo 64 LDC e os demais 
aspectos determinantes postos de manifesto na presente resolución. En consecuencia:  

 

- NAVIERA ILLA DE ONS, SL: 46.202,78 €    

 

- VIAJES ILLA DE ONS, SL:  21.015,96 €  

 

- INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, SA: 21.193,34 €    

 

Quinto.- Instar a estas empresas a que no futuro se absteñan de cometer prácticas como as 
que constitúen o obxecto da presente resolución, e dicir, que NAVIERA ILLA DE ONS, S.L., 
VIAJES ILLA DE ONS, S.L. e INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A.,  interrompan a 
comercialización das reservas de cámping na Illa de Ons coa modalidade de “paquete 
combinado”, de xeito que poda contratarse o cámping con calquera compañía autorizada para 
prestar o servizo de transporte marítimo regular de viaxeiros á Illa de Ons en condicións de 
libre competencia. 

 

Sexto. - Instar á Subdirección de Investigación da Comisión Galega da Competencia para 
que vixíe e coide do cumprimento íntegro desta resolución. 

 

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

 

 

 

 

 

D. Ignacio López-Chaves Castro                                    D. Daniel Neira Barral  

 

 

 

 

 

 

 

Presidente                                                                                    Vogal/Secretario 


