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Resolución R 6/2014 – Publicidade dos Colexios de A vogados de Ourense e 
Pontevedra sobre preferentes e débeda subordinada  
  
 
Pleno: 
 
 
D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 
D. Fernando Cachafeiro García, vocal 
 
 
En Santiago de Compostela, a 23 de xullo 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 
6/2013 incoados de oficio pola Subdirección de Investigación do CGC fronte aos Colexios 
de Avogados de Ourense e de Pontevedra, por supostas prácticas restritivas da 
competencia, de conformidade coa Lei 15/2007, de 3 de xullo, de defensa da 
competencia (LDC). 
 
 

ANTECEDENTES DE FEITO 
 
 

1. O día 3 de marzo de 2013 o Instituto Galego de Consumo (IGC) enviou un escrito 
á Subdirección de Investigación do Consello Galego da Competencia no que 
poñía no seu coñecemento a publicación polo Ilustre Colexio Oficial de Avogados 
de Ourense dun comunicado no que aconsellaba aos titulares de participacións 
preferentes e obrigacións subordinadas de NCG Banco, SA que obtivesen 
asesoramento legal antes de “aceptar” o troco dos devanditos títulos por accións 
da mencionada entidade de crédito. O IGC denuncia que: 
 

“mediante o comunicado, o ICA Ourense induce a consultar a un avogado 
cando o proceso de troco xa está determinado pola Resolución de 7 de xuño 
de 2013 da Comisión Reitora do FROB e, por tanto, a aceptación ou non do 
mesmo non ten ningunha transcendencia”.  

 
2. O día 17 de setembro de 2013, a Subdirección de Investigación accedeu á web do 

Ilustre Colexio Oficial de Avogados de Pontevedra na que atopou un comunicado 
relativo ao troco de preferentes e débeda subordinada da entidade NCG Banco no 
que tamén se aludía ao asesoramento legal previo ao troco por accións. 

 
3. O 28 de xaneiro de 2014, a Subdirección de Investigación acordou incoar 

expediente sancionador fronte ao Ilustre Colexio Oficial de Avogados de Ourense 
e ao Ilustre Colexio Oficial de Avogados de Pontevedra. 

 
4. Durante a tramitación do expediente, a Subdirección de Investigación efectuou 

diversos requirimentos de información ao Instituto Galego de Consumo, ao Fondo 
de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB), a NCG Banco, ao Fondo de 
Garantía de Depósitos (FGD), aos Colexios de Economistas da Coruña, Lugo,  
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Ourense e Pontevedra; xunto con diversas asociacións de cidadáns afectados 
polas participacións preferentes e débeda subordinada. 

 
5. En data de 7 de abril de 2014 a Subdirección de Investigación formulou o Prego 

de Concreción de Feitos, segundo dispón o art. 50.3 da LDC, no que se recollen 
os antecedentes fácticos que se consideran constitutivos dunha infracción do 
artigo 3 do mencionado texto legal. 

 
6. O día 3 de xuño de 2014 a Subdirección de Investigación acordou ampliar o Prego 

de Concreción de Feitos para incorporar ao expediente as páxinas dos dous 
diarios nos que se publicou o comunicado do colexio de Ourense que deu lugar á 
denuncia do Instituto Galego de Consumo. 

 
7. En data de 1 de xullo de 2014, a Subdirección de Investigación formulou Proposta 

de Sanción, ao amparo do art. 50 LDC, na que considera que os colexios de 
avogados de Ourense e Pontevedra incorreron nunha infracción do artigo 3 da Lei 
de Defensa da Competencia, consistente na realización dunha campaña 
publicitaria enganosa dirixida aos titulares de participacións preferentes e débeda 
subordinada de NCG Banco. En concreto, a Subdirección de Investigación solicita 
ao Pleno do CGC que:  

 
“PRIMEIRO. Declare a existencia dunha infracción grave, conforme ao artigo 
62.3.c) LDC, polo falseamento da libre competencia por actos desleais nos 
termos establecidos no artigo 3 LDC, sinale como responsable ao Ilustre 
Colexio de Avogados de Pontevedra, e impoña a este a sanción establecida 
no artigo 63.1.b) LDC, así como calquera outra sanción ou medida que 
proceda conforme ao disposto na LDC. 
  
SEGUNDO. Declare a existencia dunha infracción grave, de acordo co artigo 
62.3.c) LDC, polo falseamento da libre competencia por actos desleais nos 
termos establecidos no artigo 3 LDC, sinale como responsable ao Ilustre 
Colexio de Avogados de Ourense, e impoña a este a sanción establecida no 
artigo 63.1.b) LDC, así como calquera outra sanción ou medida que proceda 
conforme ao disposto na LDC.  
 
TERCEIRO. Intime ás partes para que cesen as prácticas anticompetitivas e 
abstéñanse de cometelas no futuro. 
 
CUARTO. Dispoña a difusión da resolución sancionadora, pola conta dos 
Ilustres Colexios de Avogados de Pontevedra e Ourense, no ámbito e polos 
medios que estime máis convenientes para garantir a pronta restauración da 
competencia”. 

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

súas reunións de 17 de decembro de 2014 e de 12 de marzo de 2015.  
 

9. Son interesados, no presente expediente, os seguintes: 
- Ilustre Colexio de Avogados de Ourense 
- Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra 
- Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia 
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FEITOS PROBADOS 
 
 

 
10. Conforme ao Prego de Concreción de Feitos notificado ás partes e reproducido na 

Proposta de Resolución elevada ao Pleno do Consello Galego da Competencia, 
considérase acreditados e relevantes para a resolución deste expediente os feitos 
seguintes: 

 
 

I. As partes 
 

11.  O Ilustre Colexio de Avogados de Ourense é unha corporación de Dereito público 
cuxo ámbito territorial esténdese á provincia de Ourense. 
 

12.  O Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra é tamén unha corporación de 
Dereito público cuxa ámbito territorial alcanza os partidos xudiciais de Pontevedra, 
Caldas, Cambados, Cangas, A Estrada, Lalín, Marín, Ponteareas, O Porriño, Tui e 
Vilagarcía. 
 
 

II. Marco normativo relevante 
 
a) Sometemento dos colexios profesionais á lexislac ión de competencia 
 

13. Como xa tivemos ocasión de sinalar na nosa resolución de 1 de outubro de 2013 
(Expediente R 2/2013 – Colexio Oficial de Decoradores de Galicia), a regulación 
dos Colexios Profesionais ha experimentado unha profunda revisión nos últimos 
anos no noso país como consecuencia da promulgación da Directiva 
2006/123/CE, de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado 
interior (Directiva de Servizos). A Directiva foi incorporada ao ordenamento 
xurídico español mediante a Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre 
acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio (Lei Paraugas) que establece, 
como réxime xeral, a liberdade de acceso ás actividades de servizos e o seu libre 
exercicio en todo o territorio español e regula como excepcionais os supostos nos 
que se permite impoñer restricións a estas actividades. 
 

14. A adaptación da Lei Paraugas á normativa da Administración Xeral do Estado 
fíxose a través da Lei 25/2009, de 22 de decembro, de Modificación de diversas 
leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e 
o seu exercicio (Lei Ómnibus), que modificou 47 leis estatais de diferentes 
materias. No que se refire aos colexios profesionais, a mencionada disposición 
legal modificou a Lei 2/1974, de 13 de febreiro, sobre Colexios Profesionais e a 
Lei 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionais, eliminando, con carácter 
xeral, as restricións ao acceso e ao exercicio profesional.  
 

15. A LCP configura xuridicamente aos colexios profesionais como corporacións de 
dereito público e recoñécelles determinados fins de carácter eminentemente 
público, como a ordenación da profesión ou a protección dos intereses dos 
usuarios dos servizos profesionais. A LCP recoñece, ao mesmo tempo, algúns  
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fins dos colexios profesionais de carácter privado, como a defensa dos intereses 
dos colexiados. Por este motivo, considérase que os colexios profesionais teñen 
unha natureza dual, en parte vinculada á promoción do interese público e en parte 
relacionada coa promoción e defensa dos intereses dos seus colexiados. 
 

16. Na medida en que os colexios están compostos por profesionais que compiten 
entre si no mercado ofrecendo os seus servizos, resulta incuestionable que as 
súas actuacións están suxeitas ao dereito da competencia. Neste sentido, o art. 
2.1 LCP declara que “o exercicio das profesións colexiadas realizarase en réxime 
de libre competencia e estará suxeito, en canto á oferta de servizos e fixación da 
súa remuneración, á Lei sobre Defensa da Competencia e á Lei sobre 
Competencia Desleal”, e no seu artigo 2.4 dispón que “os acordos, decisións e 
recomendacións dos Colexios observarán os límites da Lei 15/2007, de 3 de xullo, 
de Defensa da Competencia”. 

 
17. Respecto da regulación autonómica, a Lei 11/2001, de 18 de setembro, de 

Colexios Profesionais de Galicia (LCPG) tamén foi obxecto de adaptación á 
Directiva de Servizos a través da Lei 1/2010, de 11 de febreiro, de modificación de 
diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva relativa aos servizos no 
mercado interior. O art. 2.2 da LCPG dispón que “o exercicio das profesións 
colexiadas realizarase en réxime de libre competencia e estará suxeito, en canto á 
oferta de servizos e fixación da súa remuneración, ás normas de transposición da 
Directiva 2006/123/CE (…) á lexislación sobre defensa da competencia e á 
lexislación sobre a competencia desleal.” 

 
b) A resolución de NCG Banco e as medidas adoptadas  respecto dos 
titulares de participacións preferentes e débeda su bordinada 

 
18.  Como é coñecido, as entidades Caixa de Aforros de Galicia (Caixa Galicia) e 

Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova) sufriron unha 
profunda crise económica que lles levou a pedir o auxilio do Fondo de 
Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) para fusionarse, primeiro, e para 
cumprir cos requisitos de capital regulatorio, despois. Devandito apoio financeiro 
instrumentouse mediante a subscrición por parte do FROB de todas as accións 
representativas do capital social da entidade resultante da fusión, NCG Banco, 
SA. 
 

19. Con data 27 de novembro de 2012, a Comisión Reitora do FROB aprobou o Plan 
de Resolución de NCG, referendado polo Banco de España. A Comisión Europea 
aprobou o plan mediante decisión de 28 de novembro de 2012 (State Aid n.ou 
SA.33734 (2012/N) – Spain Restructuring of NCG).  

 
20. A implementación das medidas previstas no Plan de NCG supuxo, nunha primeira 

fase, a nacionalización do banco mediante o exercicio dunha operación acordeón. 
Así, a Resolución de 26 de decembro de 2012 do FROB acordou unha redución 
de capital a cero da entidade e a subscrición polo FROB do 100% das novas 
accións emitidas, por importe de 5.425 millóns de euros. Posteriormente, 
efectuouse o traspaso dos activos máis problemáticos á SAREB, por Acordo da 
Comisión Reitora do FROB de 14 de decembro de 2012. 
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21. Nunha segunda fase de execución do Plan de resolución, a Comisión Reitora do 
FROB adoptou diversos acordos respecto dos títulos híbridos de capital e débeda 
subordinada, co fin de culminar a recapitalización da entidade. Así, na súa 
resolución de data de 7 de xuño de 2013, adoptáronse –en esencia- os dous 
acordos seguintes: 
 

a) impoñer a NCG a obrigación de realizar un aumento de capital con novas 
accións para trocalas polas participacións preferentes e débeda subordinada 
que tiña emitidas. O troco de preferentes e débeda por accións efectuaríase 
conforme ao prezo determinado polo FROB, respectando sempre os 
descontos esixidos pola normativa europea na materia. Devandito troco era 
obrigatorio tanto para a entidade, como para os titulares (véxase os 
fundamentos de dereito segundo, terceiro e cuarto da mencionada 
resolución). 
 
b) realizar unha oferta de adquisición voluntaria por parte do Fondo de 
Garantía de Depósitos (FGD) das accións emitidas por NCG Banco para facer 
fronte ao troco de accións. A compravenda por parte do FGD era voluntaria 
(véxase o fundamento xurídico da resolución).  

 
III. Sector económico 
 

22. Os sectores afectados polas condutas que son obxecto de análise neste 
expediente sancionador son os servizos de asesoramento legal, fiscal e contable. 

 
23. Desde o punto de vista xeográfico, o expediente incumbe á provincias de Ourense 

e a parte da provincia de Pontevedra, dada a natureza provincial e infraprovincial 
das dúas entidades colexiais obxecto do expediente. 

 
 
IV. Feitos 
 

24.  O 7 de xuño de 2013, o FROB ditou unha resolución pola que, en esencia, 
adoptáronse dous acordos respecto dos títulos híbridos de capital e débeda 
subordinada de NCG Banco: a) impoñer a NCG Banco a obrigación de realizar un 
aumento de capital con novas accións para trocalas polas participacións 
preferentes e débeda subordinada que tiña emitidas; e b) realizar unha oferta de 
adquisición voluntaria por parte do Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) das 
accións emitidas por NCG Banco para facer fronte ao troco de accións. 
  

25. O 21 de xuño de 2013, a Xunta de Goberno do colexio de avogados de 
Pontevedra adoptou o acordo de publicar un comunicado dirixido aos titulares de 
participacións preferentes e débeda subordinada de NCG Banco, segundo 
recoñece a propia entidade colexial no seu escrito de 27 de setembro que obra no 
expediente. O comunicado foi publicado na súa páxina web o día 26 de xuño e no 
diario O Faro de Vigo o día 27 de xuño. O teor literal do anuncio é o seguinte: 



 Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5  
 15707 Santiago de Compostela 
 Tfno.: 981 957 561. Fax: 981 957 560 
 www.consellogalegodacompetencia.es  
  

6 

 

 
 

 
 
 
 
 

26.  O día 25 de xullo de 2013 a Xunta de Goberno do colexio de avogados de 
Ourense adoptou o acordo de publicar un comunicado idéntico ao do colexio de 
Pontevedra, dirixido aos titulares de participacións preferentes e débeda 
subordinada de NCG Banco, tal e como recoñece a citada entidade no seu escrito 
de data 30 de setembro. O comunicado foi publicado o 27 de xuño nos diarios La 
Voz de Galicia e A Rexión. O texto do anuncio é o seguinte: 
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27. O comunicado do colexio de Ourense tivo amplo eco entre o colectivo de 
afectados polas participacións preferentes e obrigacións subordinadas de NCG 
Banco na provincia. A Presidenta da Asociación de Afectados de Ourense, no seu 
escrito de 12 de agosto de 2013, afirma que o anuncio da entidade colexial foi 
amplamente difundido nas redes sociais e foilles remitido por correo electrónico 
por numerosas plataformas de afectados de Galicia. Como consecuencia do 
anterior, a Plataforma de Afectados de Ourense decidiu difundir entre os seus 
membros o comunicado do colexio de avogados de Ourense e os avisos de NCG 
Banco indicando que a aceptación da troco non implicaba o peche da vía xudicial. 
Ao non haber “unha opinión clara sobre as consecuencias da firma do troco”, a 
Plataforma aconsellou aos membros “asesorarse de maneira individual con varios 
asesores xurídicos e tomar a decisión que estimase máis correcta”. 
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28.  Con carácter previo á publicación dos mencionados anuncios, a entidade emisora 

dos títulos emitira diversos comunicados advertindo aos titulares de que a 
aceptación do troco das preferentes por accións do banco non afectaba de ningún 
xeito ao seu dereito para reclamar fronte a NCG Banco. En concreto, obra no 
expediente unha carta datada o 4 de xullo de 2012 na que o Director da Asesoría 
Xurídica de NCG Banco comunícalle ao Presidente do Consello da Avogacía 
Galega o seguinte: 

 
“En relación co proceso de troco e recuperación de liquides actualmente en 
curso para os titulares de participacións preferentes e obrigacións 
subordinadas de NCG Banco S.A., e ante as informacións recentemente 
publicadas en distintos medios de comunicación por parte dalgún dos 
Colexios de Avogados de Galicia, querería deixar constancia dos seguintes 
extremos: 
 
4º A aceptación polo cliente da Oferta non implica renuncia pola súa banda ao 
exercicio fronte a NCG Banco, SA de cantas accións puidese expor en 
relación co proceso de comercialización das obrigacións subordinadas e/ou 
participacións preferentes. 
 
5º Que, en consecuencia, en opinión de Novagalicia a aceptación da oferta de 
compra de accións formulada polo FGD non impediría a aqueles que o 
consideren conveniente poidan formular cantas reclamacións consideren 
oportunas fronte a Novagalicia en relación co proceso de comercialización 
das obrigacións subordinadas e/ou participacións preferentes obxecto de 
troco en cada caso”. 

 
29.  En idénticos termos pronunciábase naquelas datas o organismo público que 

realizou a oferta de troco, o Fondo de Garantía de Depósitos, quen nunha nota de 
prensa publicada na súa web (www.fgd.es) o 10 de xullo de 2013, incorporada ao 
expediente, indicaba que: 

“Convén lembrar (…) que acollerse á liquidez ofrecida polo FGD non impide o 
exercicio de accións xudiciais nin outro tipo de reclamacións”. 

 
30. No seu escrito dirixido á Subdirección de Investigación, de data 17 de xullo de 

2013, o Fondo de Garantía de Depósitos explica as razóns polas que, na súa 
opinión, a oferta de adquisición non pode prexudicar as accións que poidan 
interpoñer os interesados: 

“A oferta de carácter voluntario formulada polo DGD o 10 de xuño de 2013 
para a adquisición de accións ordinarias de NCG Banco SA (…) estivo suxeita 
a unha seria de condicións, detalladas en anuncio publicado, entre outros 
medios, na súa páxina web (www.fgd.es) o 10 de xuño de 2013, entre as 
que non figura a esixencia de renuncia aos posibles dereitos ou accións que 
puidesen corresponder aos destinatarios daquela fronte á entidade coa que 
subscribiron as participacións preferentes ou obrigacións subordinadas, tanto 
se os exercitasen xa coma se non”.  
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FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
 

Primeiro: Obxecto da resolución 
 

1.  O presente expediente ten por obxecto analizar se l publicación por parte dos 
colexios de avogados de Ourense e Pontevedra dun anuncio relativo ao troco de 
participacións preferentes e obrigacións subordinadas de NCG Banco, vulnera a 
prohibición de falseamento da competencia por actos desleais contemplada no 
artigo 3 da Lei de Defensa da Competencia.   

 
Segundo: Denegación da solicitude de terminación co nvencional . 
 

2.  A representación do Ilustre Colexio Oficial de Avogados de Pontevedra, no seu 
escrito de 1 de agosto de 2014, considera que a denegación pola Subdirección de 
Investigación da súa solicitude de terminación convencional vulnera o seu dereito 
de defensa. En esencia, estima que a denegación é extemporánea; que o órgano 
competente para resolver sobre a súa proposta de terminación convencional é o 
Pleno do Consello Galego da Competencia; e, en canto ao fondo, que non 
estamos en presenza dun suposto de esgotamento da conduta infractora, nos 
termos previstos pola Comunicación sobre terminación convencional da Comisión 
Nacional dos Mercados e a Competencia. 

 
3. Respecto desta cuestión, cabe sinalar que a terminación convencional no marco 

dun procedemento administrativo sancionador –como é o noso caso- debe ser 
acollida coa maior das cautelas, por canto a doutrina administrativa considera que 
–con carácter xeral- a mesma non cabe no marco dos procedementos 
sancionadores. Así se deduce do disposto no art. 78 da Lei de Réxime Xurídico 
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo, en cuxa virtude 
a terminación convencional non pode versar “sobre materias non susceptibles de 
transacción”, entre as que se inclúe, como dicimos, o réxime administrativo 
sancionador.  

 
4.  Agora ben, unha excepción á citada regra xeral atopámola no ámbito do Dereito 

da competencia, pois o art. 52 da Lei de Defensa da Competencia contempla a 
posibilidade de que os expedientes sancionadores neste ámbito conclúan por 
terminación convencional entre a autoridade de competencia e as entidades 
obxecto do expediente. 

 
5.  A sentenza da Audiencia Nacional de 20 de xaneiro de 2013, entre outras, 

establece os principios xerais que deben guiar a terminación convencional no 
ámbito do Dereito da competencia. No que agora nos interesa, a sentenza dispón 
respecto da denegación de terminación convencional que: a) non existe un dereito 
subxectivo das empresas á terminación convencional, que puiden ser rexeitada; 
b) privar da marxe de discrecionalidade do que deben gozar as autoridades de 
competencia á hora de decidir sobre a terminación convencional diluiría a 
finalidade disuasoria da potestade sancionadora; c) o órgano instrutor  –no noso 
caso, a Subdirección de Investigación- non pode decidir por se mesmo a 
terminación convencional pero si decidir non iniciar o procedemento ou propoñer a 
terminación convencional; d) a decisión sobre se procede ou non a terminación 
convencional ten carácter discrecional, polo que se é motivada e non arbitraria, 
enténdese axustada a dereito; e e) a Administración debe valorar todas as 
circunstancias tendo en conta que a prioridade é preservar a competencia dos 
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mercados e, por tanto, o interese público, fronte ao interese particular dos que 
realizaron as prácticas prohibidas. 
 

6. Ao noso modo de ver, as alegacións do Colexio de Pontevedra desnaturalizan a 
institución da terminación convencional, parecendo dar a entender que se trata 
dun dereito das partes, ou dunha nova fase do procedemento administrativo, 
cando en realidade non é outra cousa que a posibilidade dunha “negociación” 
entre a Administración e os particulares para poñer fin a unha controversia, a cal 
ha de axustarse ás pautas marcadas pola xurisprudencia citada. No presente 
expediente, a Subdirección de Investigación enviou ao Colexio de Pontevedra un 
escrito no que, de maneira motivada, explicaba os motivos polos que, ao seu 
entender, non había lugar á terminación convencional do presente expediente 
sancionador. Cúmprese pois a esixencia xurisprudencial de que a decisión sobre 
se procede ou non a terminación convencional sexa motivada e non arbitraria. Así 
pois, cabe concluír que a denegación da terminación convencional por parte da 
Dirección de Investigación non vulnerei o dereito á tutela xudicial efectiva do 
Ilustre Colexio Oficial de Avogados de Pontevedra. 

 
Terceiro: O artigo 3 da Lei de Defensa da Competenc ia 

 
7. O artigo 3 da LDC establece a prohibición de actos de competencia desleal que 

por falsear a libre competencia afecten o interese público. Do teor literal do 
precepto dedúcese que incorren na devandita prohibición as condutas que 
cumpren os tres requisitos seguintes: a) constitúan un acto de competencia 
desleal; b) que falsee a libre competencia; e c) afecte o interese público. A maioría 
da doutrina considera que desde un punto de vista substantivo estamos en 
presenza de dúas condicións: a) un acto de competencia desleal que b) afecta o 
interese público por falsear significativamente a competencia no mercado. 

 
8.  En consecuencia, debemos analizar se a conduta acreditada constitúe un acto de 

competencia desleal de conformidade coa Lei de Competencia Desleal e, 
posteriormente, se a conduta, por falsear a competencia, afecta o interese público 
protexido pola LDC. Con carácter previo, no apartado seguinte examinaremos o 
mercado relevante, tanto desde o punto de vista do produto, como xeográfico. 

 
 
Cuarto: Mercado relevante 

 
9. A delimitación do mercado relevante é unha cuestión esencial na maioría dos 

expedientes antitrust, ben sexa para establecer que unha empresa detenta unha 
posición dominante nos termos do art. 2 da Lei de Defensa da Competencia 
(LDC), ben para determinar se unha conduta colusoria é susceptible de ter efectos 
restritivos da competencia, segundo dispón o art. 1 LDC. Por este motivo, existe 
unha ampla base doctrinal para a delimitación dos mercados, entre a que cabe 
destacar a Comunicación da Comisión Europea sobre o mercado relevante que, á 
súa vez, fundaméntase na xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión 
Europea. O citado texto basea a delimitación do mercado sobre dous alicerces 
fundamentais: a sustituibilidade da demanda e a sustituibilidade da oferta. 
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10. No presente expediente, existen diversos mercados de produtos afectados: o 

mercado principal é o de prestación de servizos de asesoramento  xurídico e 
outros mercados conexos entre os que cabería incluír os servizos de 
asesoramento fiscal e contable. Na medida en que se trata dunha conduta de 
dous colexios profesionais cun ámbito de actuación limitado, cabe concluír que 
xeograficamente o mercado circunscríbese a Ourense e a parte da provincia de 
Pontevedra, pois é aí onde a conduta enganosa desprega os seus efectos.  

 
 
Quinto: Conduta desleal 

 

11.  A prohibición de actos de engano prevista no artigo 5 da Lei de Competencia 
Desleal esixe a concorrencia dos tres elementos seguintes: a) información falsa 
ou que aínda sendo veraz, polo seu contido ou presentación induza ou poida 
inducir a erro aos destinatarios; b) susceptible de alterar o seu comportamento 
económico; e c) incida nalgún dos aspectos previstos na lei, entre os que se 
inclúen, a existencia ou natureza do ben ou servizo, as características principais 
do ben ou servizo.  

 
12. No caso que se nos presenta, a publicidade colexial contén as dúas afirmacións 

falsas seguintes: a) “antes da aceptación e firma do documento de troco (de 
preferentes e débeda por accións de NCG Banco) acudan ao consello dun 
avogado/a ”;e b) “a aceptación da oferta de troco pode levar que o cliente da 
entidade perda irremediablemente a posibilidade de seguir reclamando 
xudicialmente con éxito a diferenza entre o percibido no proceso de liquidez e a 
cantidade comprometida co banco”. 

 
13. Respecto da primeira afirmación “antes da aceptación e firma do documento de 

troco (de preferentes e débeda por accións de NCG Banco) acudan ao consello 
dun avogado/a ”,a falsidade da información derívase do feito de que a aceptación 
é obrigatoria para os titulares de preferentes e débeda subordinada. Na medida 
en que non hai nada que decidir, tampouco resulta necesario asesorarse 
previamente.  

 
14. No seu descargo, as entidades colexiais argumentan que si era necesario 

asesorarse por un avogado antes de aceptar a oferta de troco. Con todo, os 
argumentos que esgrimen son válidos para xustificar o asesoramento ante a 
oferta de compra de accións presentada polo FGD, que de ningún xeito 
cuestionamos, pero non ante o troco de preferentes e débeda subordinada por 
accións de NCG que, como acabamos de indicar, viña imposto polo FROB. A 
publicidade colexial menciona ata en tres ocasiones a palabra “troco” polo que 
non atinamos a comprender porqué nas súas alegacións alúdese á necesidade de 
asesorarse antes de vender as  accións ao FGD, cuestión á que non aluden os 
comunicados. 
 

15. A representación do colexio de avogados de Pontevedra sostén que non cabe 
distinguir entre a operación de troco de preferentes por accións e a de 
compravenda de accións por parte do FGD, co argumento de que ambas as 
operacións teñen “unidade de acto”. O principio de unidade de acto é un  principio 
de Dereito procesual, fundamentalmente, que significa que por seguridade 
xurídica dos afectados, as actuacións han de realizarse nun único acto 
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ininterrompidamente. Así se esixe a unidade de acto respecto do acto de xuízo, a 
escritura pública ou a xunta xeral das sociedades de capital, entre outras 
actuacións. Agora ben, que as citadas actuacións teñan unidade de acto non 
significa nada desde un punto de vista substantivo. Por poñer un exemplo, cabe a 
posibilidade de que o acordo adoptado respecto dun punto da orde do día dunha 
xunta xeral sexa lexítimo e, con todo, outro acordo respecto doutro punto non o 
sexa, sen prexuízo da citada xunta estivese gobernada polo principio de unidade 
de acto. E, no que incumbe ao presunto asunto, é perfectamente posible que 
unha actuación sexa voluntaria para os destinatarios e outra obrigatoria, tendo 
ambas as unidade de acto. 

 
16.  Idéntica falsidade apreciamos na segunda afirmación contida nos comunicados: 

“a aceptación da oferta de troco pode levar que o cliente da entidade perda 
irremediablemente a posibilidade de seguir reclamando xudicialmente con éxito a 
diferenza entre o percibido no proceso de liquidez e a cantidade comprometida co 
banco”. A oferta de troco axústase aos termos da Lei de reestruturación bancaria 
e é de obrigado cumprimento para os tedores dos títulos. Resulta por iso falso que 
a súa aceptación, despois de que é un imperativo legal, poida supoñer a perda de 
ningún dereito e, moito menos, do dereito fundamental á tutela xudicial efectiva 
dos destinatarios da publicidade. 

 
17. As entidades colexiais argumentan, pola contra, que nas datas que se publicaron 

os anuncios, existían dúbidas acerca de se a aceptación do troco podía supoñer a 
perda do dereito para reclamar xudicialmente. Con todo, á hora de xustificar esta 
opinión, as partes aluden novamente ás dúbidas que puidesen ter sobre as 
consecuencias de vender as accións trocadas ao FGD, que é unha cuestión 
distinta á anterior, sobre a que se pronuncian os comunicados. En efecto, o troco, 
en canto supón unha obrigación legal, non pode per se supoñer a perda do 
dereito para reclamar a tutela xudicial se o interesado non está conforme co valor 
asignado polo FROB aos títulos trocados. Os esforzos das partes por camuflar 
esta realidade aludindo ás dúbidas que se podían expor acerca da decisión de 
vender as accións ao Fondo de Garantía de Depósitos, nada teñen que ver con 
esta cuestión e deben ser desestimadas. 

 
18. En definitiva, é falso que a aceptación da oferta de troco das preferentes e débeda 

subordinada de NCG Banco por accións da entidade puidese supoñer a perda 
irremediable do dereito para reclamar xudicialmente a valoración efectuada.  

 
19. Cabe exporse, sequera como hipótese, se é verdade que –como tamén afirman 

as entidades colexiais- a aceptación da oferta de compra formulada polo Fondo 
de Garantía de Depósitos, podía supoñer a perda do dereito para solicitar a tutela 
xudicial. Os colexios de Ourense e Pontevedra recoñecen que a xurisprudencia 
confirmou unanimemente a posibilidade de reclamar a quen decidiu vender as 
súas accións ao FGD. Pero afirman que no momento de publicación do 
comunicado dita cuestión non estaba clara, obviando o comunicado emitido polo 
FROB naquelas datas no que comunicaba aos destinatarios da oferta de compra 
que de ningún xeito dita oferta condicionaba o seu dereito para reclamar 
xudicialmente (véxase, neste sentido, o comunicado publicado polo FROB na súa 
páxina web, ao que xa fixemos referencia).  

 
20. A representación do colexio de avogados de Pontevedra argumenta que as 

dúbidas proviñan da gran desconfianza cara aos bancos por parte dos clientes  



 Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5  
 15707 Santiago de Compostela 
 Tfno.: 981 957 561. Fax: 981 957 560 
 www.consellogalegodacompetencia.es  
  

13 

 

prexudicados polas preferentes na data en que publicou o comunicado. Destas 
palabras parece desprenderse que esa desconfianza estendeuse ao mencionado 
colexio profesional o cal non só desconfiaba do que afirmaba o banco emisor dos 
títulos (véxase a carta enviada por NCG Banco ao consello galego da avogacía) 
senón tamén da entidade pública encargada da xestión dos bancos 
nacionalizados (véxase o comunicado do FROB xa comentado). Ambas as 
entidades naquelas datas afirmaron categoricamente que non se perdía o dereito 
para reclamar xudicialmente por vender as accións ao FGD.  

 
21. Doutra banda, o Colexio de Pontevedra sostén as súas pretendidas dúbidas con 

apoio nunha sentenza dun xulgado de Barcelona no que unha das entidades 
rescatadas (Cataluyna Banc, SA) invocou o troco e a aceptación da oferta de 
compra polo FGD como argumento para opoñerse a unha demanda de anulación 
dun contrato de adquisición de participacións preferentes. Ao noso modo de ver, 
do feito de que unha parte alegase unha cuestión nun xuízo, non converte dita 
cuestión en dubidosa desde o punto de vista xurídico, tendo en conta que dita 
pretensión foi desestimada polo xuíz e son numerosísimas as sentenzas que 
permiten acudir á vía xudicial a quen vendeu as súas participacións ao FGD. 

 
22. A información falsa facilitada polos colexios de avogados de Ourense e 

Pontevedra é susceptible de alterar o comportamento económico dos 
destinatarios pois lles incita a contratar os servizos. En efecto, antes da 
aceptación do troco, recoméndase expresamente que se acuda ao consello dun 
avogado/a. De maneira que se cumpre tamén o segundo dos orzamentos 
contemplados no artigo 5 da Lei de Competencia Desleal. 

 
23. Finalmente, a publicidade colexial incide en varios aspectos que contemplan o 

artigo 5 LCD. Así, os comunicados inciden na existencia ou natureza mesma do 
servizo profesional a prestar (letra a) do art. 5 LCD), cando se fai pasar por 
asesoramento na toma de decisións o que non é senón o cumprimento dunha 
obrigación legal por parte do titular de preferentes ou obrigacións subordinadas. 
Igualmente, a publicidade falsa refírese aos dereitos legais do consumidor ou os 
riscos que este pode correr (letra h) do art. 5 LCD) pois se fai crer que a 
aceptación do troco pode ter consecuencias “irremediables” cando de ningunha 
maneira a aceptación do troco de preferentes e subordinadas por accións de 
NCGA pode supoñer a perda de reclamar ante os tribunais o valor outorgado polo 
FROB. É máis, tal posibilidade non se perde tampouco, se se acepta a oferta de 
compra do FGD, cuestión á que non aluden os comunicados. 

 
24. En virtude de todo o anterior, a publicación do comunicado por parte dos colexios 

de Ourense e Pontevedra pode ser considerada un acto de engano nos termos 
previstos no artigo 5 da Lei de Competencia Desleal. 

 
Sexto: Afección do interese público por falsear sig nificativamente a 
competencia 

 

25. O artigo 3 da LDC esixe, así mesmo, que como consecuencia da conduta desleal, 
prodúzase un falseamento da libre competencia que, ademais afecte o interese 
público. Segundo a doutrina reiterada da Comisión Nacional dos Mercados e a 
Competencia o relevante a estes efectos é se as condutas analizadas, actos 
incardinados nas condutas sancionadas pola Lei de Competencia desleal, teñen 
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 un potencial de distorsión da competencia que implique unha afectación do 
interese público tutelado (por todas Resolución de 11 de xuño de 2012, Expte 
S/0304/10 ENDESA). 

26. Ao noso modo ver, no presente expediente ha de valorarse se as entidades 
colexiais están distorsionando os mercados afectados, impedindo a entrada de 
competidores que non teñen a condición de avogados, mediante actos de engano. 

27. A estes efectos, debe terse en conta que a publicidade enganosa das colexios de 
avogados de Ourense e Pontevedra é susceptible de afectar directamente a 
capacidade de elección e a toma de decisións dos titulares de participacións 
preferentes e débeda subordinada de NCG Banco respecto dos servizos 
asesoramento legal, contable e fiscal. O comunicado do colexio de Ourense tivo 
amplo eco entre o colectivo de afectados polas participacións preferentes e 
obrigacións subordinadas de NCG Banco na provincia. A Presidenta da 
Asociación de Afectados de Ourense, no seu escrito de 12 de agosto de 2013 que 
obra no expediente, indica que a Plataforma decidiu difundir entre os seus 
membros o comunicado do colexio de avogados de Ourense, no sentido xa 
comentado, e os avisos de NCG Banco indicando todo o contrario, é dicir, que a 
aceptación da troco non implicaba o peche da vía xudicial. Ao non haber “unha 
opinión clara sobre as consecuencias da firma do troco”, a Plataforma aconsellou 
aos membros “asesorarse de maneira individual con varios asesores xurídicos e 
tomar a decisión que estimase máis correcta”. En definitiva, o contido da 
publicidade era susceptible de incidir na toma de decisións dos afectados, como 
en efecto  sucedeu no caso dos membros da Plataforma de afectados de 
Ourense. 

 

28. En segundo termo, a conduta das entidades colexiais pode reportarlles de forma 
inmediata aos avogados unha vantaxe competitiva sobre os que non reúnen dita 
condición. A publicidade colexial fai crer aos preferentistas que a aceptación do 
troco dos seus títulos por accións pode ter consecuencias legais “irremediables” 
cando, en realidade, o troco, obrigado polo FROB, o que expón é un problema a 
posteriori, é dicir, se vender ou non vender ao FGD as accións de NCG Banco 
resultantes da operación. Sobre esta segunda cuestión, os interesados deberán 
analizar cuestións non só xurídicas, senón tamén fiscais, económicas e 
financeiras (véxase, respecto diso, a exhaustiva análise das consecuencias 
contables e fiscais que se recollen na Proposta de resolución da Subdirección de 
Investigación, parágrafos 140 a 156). 

 

29. Por tanto, os comunicados converten nun problema xurídico, sobre o que os 
avogados teñen monopolio, unha cuestión que transcende do xurídico, de 
maneira que se está inducindo a pensar á clientela que ten que contratar a un 
profesional da avogacía para resolver un problema que tamén pode ser resolto 
por profesionais doutras disciplinas, como asesores fiscais, expertos en 
contabilidade, economistas, etc. Nestes termos, cabe concluír que a publicidade 
enganosa permite aos avogados obter unha vantaxe competitiva sobre outros 
profesionais liberais. 

 

30. A maiores, cabe ter en conta que, unha vez que atraen á clientela mediante 
afirmacións enganosas respecto do troco dos títulos por accións, o habitual é que 
reteñan ao devandito cliente para o resto de decisións relacionadas coas 
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preferentes e a débeda subordinada de NCG Banco, entre as que se inclúe a 
aceptación ou non da oferta de compra exposta polo Fondo de Garantía de 
Depósitos. 

 

31. En terceiro lugar, o impacto da conduta enganosa sobre a competencia e o 
prexuízo do interese público derívase da afectación a un número moi elevado de 
consumidores. Segundo a cifras que facilitou a entidade emisora das 
participacións preferentes e débeda subordinada, na provincia de Ourense hai 
11.203 titulares dos devanditos títulos, mentres que na de Pontevedra o número 
ascende a 25.126. Por tanto, estamos en presenza dunha conduta práctica 
enganosa que afecta a miles de aforradores –pequenos e medianos na súa gran 
maioría- que se viron afectados polo fracaso destes instrumentos híbridos de 
capital.  

 

32. En cuarto lugar, convén ter tamén presente que os medios empregados polos 
colexios aseguraron a plena difusión da publicidade enganosa. Como sinala a 
Subdirección de Investigación: “Os medios empregados por ICAO e ICAP 
aseguraron a difusión dos comunicados. A prensa local asegura unha 
diseminación nas zonas de residencia dos afectados. A páxina web dos colexios e 
as edicións dixitais dos xornais garanten un coñecemento erga omnes e, o que 
resulta máis importante, a multidifusión vía redes sociais, correo electrónico e 
procura en Internet. A Plataforma de Ourense recoñece que tivo coñecemento do 
comunicado emitido polo ICAO a través da prensa local, pero que foi difundido 
polas redes sociais e correo electrónico. Esta mesma Plataforma aconsellou 
acudir aos seus membros o asesoramento dun avogado despois de recibir o 
comunicado (Dcto 12). Outras plataformas trataron o tema na súa Asemblea (a de 
Compostela, Dcto 11) ou non os comunicaron aos seus membros (Vigo-Val Miñor, 
Dcto 13). Un terceiro factor cualificado de difusión son os propios avogados, en 
canto membros da asociación de empresas que os colexios profesionais 
constitúen para os efectos do presente expediente (parágrafo 173)”.  

 

33. Finalmente, para avaliar a natureza anticompetitiva, a publicidade enganosa dos 
colexios de avogados de Ourense e Pontevedra debe situarse no seu contexto 
económico e social. Neste sentido, a ninguén se lle escapa que a emisión de 
participacións preferentes e débeda subordinada polas antigas  caixas de aforro 
galegas é un fenómeno que alcanzou un enorme impacto social ata o punto de 
que creouse unha palabra –os preferentistas- para aludir ao colectivo de persoas 
prexudicados pola repentina perda de valor destes produtos financeiros. 
Creáronse plataformas cidadás, con continuas mobilizacións que tiveron 
amplísimo eco nos medios de comunicación.    

 

34. En definitiva, o engano efectuado polos colexios de Ourense e Pontevedra falsea 
a libre competencia por canto afecta á capacidade de competir doutros 
operadores e alteran o funcionamento dos mercados, limitando dita capacidade e 
afectando o interese público.  

 

Sétimo: Duración da infracción 
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35.  As entidades colexiais publicaron senllos anuncios co fin de influír nas decisións 
dos titulares de participacións preferentes e débeda subordinada de NCG Bancos 
nos días inmediatamente anteriores á data estipulada para que se producise o 
troco dos mencionados títulos por accións. Conseguintemente, a conduta 
produciu efectos no breve período de tempo que vai desde a publicación dos 
anuncios á expiración do prazo estipulado para o troco.   

 
 
Oitavo: Responsabilidade 
 
En consonancia cos principios xerais que rexen o Dereito administrativo 
sancionador, o art. 63.1.b LDC esixe que as empresas sexan autoras, de forma 
neglixente ou deliberada, das condutas previstas na LDC. Sobre o particular, a 
sentenza da Audiencia Nacional de 9 de febreiro de 2004, relativa ao Colexio de 
Avogados de Jerez de la Frontera, dispón que ” como diciamos na nosa sentenza 
de 2 de febreiro de 2004, antes citada, no presente caso a claridade da norma 
reguladora da prestación de servizos profesionais no territorio nacional, é clara e 
terminante, regula directamente os requisitos de tal exercicio, e establece un 
réxime concreto para o mesmo, por iso a dilixencia esixible do Colexio, engloba a 
aplicación do novo réxime que polos seus termos non requiría dun 
desenvolvemento normativo ulterior para a súa aplicación nin reviste unha 
especial complexidade na súa interpretación. Concorreu pois, polo menos, 
neglixencia na conduta, que atendendo á contía da sanción imposta foi 
considerada na gradación da mesma”. 
 
No presente asunto, a normativa sectorial vixente é clara no sentido de que o 
troco dos participacións preferentes e obrigacións subordinadas por accións das 
entidades rescatadas é obrigatoria. De maneira inequívoca pronunciáronse 
tamén, en diversas ocasións, tanto a entidade emisora dos títulos (NCG Banco) 
como o Fondo de Garantía de Depósitos (vide. supra os apartados 4, 5 e 6 da 
presente resolución).  Por último, a mesma claridade pódese predicar do art. 3 da 
Lei de Defensa da Competencia, en cuxa virtude os operadores económicos non 
poden realizar condutas de competencia desleal (neste caso, mediante unha 
campaña publicitaria enganosa) susceptibles de falsear a competencia nos 
mercados (aquí nos servizos de asesoramento xurídico, fiscal e contable). 
Conseguintemente, debemos entender que os colexios de avogados de 
Pontevedra e Ourense non actuaron coa dilixencia que lle é esixible ao incumprir 
non a lexislación sectorial que lle resulta aplicable, senón tamén as regras xerais 
que rexen o principio constitucional de liberdade de empresa.  

 
Noveno: Sanción 

 
36. A conduta anticompetitiva acreditada neste expediente constitúe un falseamento 

da competencia por actos desleais prohibido polo art. 3 da LDC, que o art. 62.3 da 
mesma Lei cualifica como unha infracción grave. 
 

37. O art. 64 LDC establece unha serie de criterios que se deben ter en conta para a 
determinación da sanción, entre os que se inclúen aspectos tales como a 
dimensión do mercado afectado, o alcance da infracción ou a duración da mesma. 

 
38.  En relación co criterio da dimensión e características dos mercados afectados 

pola infracción, definidos no presente expediente como os mercados autonómicos 
de prestación de servizos de asesoramento xurídico, fiscal e contable, estes 
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caracterízanse pola presenza dun elevado número de operadores de pequeno e 
mediano tamaño, o que dificulta a súa cuantificación.  

 
39. Respecto do alcance da infracción, a propia Subdirección de Investigación 

recoñece a dificultade de cuantificar as consecuencias efectivas que os anuncios 
enganosos tiveron sobre os titulares de participacións preferentes e débeda 
subordinada de NCG Banco, máis aló do impacto que as mesmas tiveron nas 
asociacións de afectados as cales decidiron recomendar aos seus membros 
acudir a un avogado a instancias da campaña publicitaria desleal. 

 
40. Por último, a duración da infracción foi breve pois a mesma unicamente 

despregou os seus efectos nos días inmediatamente anteriores ao troco dos 
títulos de NCG Banco. 

 
41.  Con estes antecedentes, consideramos que o Consello Galego da Competencia 

debe declarar a existencia dunha conduta prohibida e intimar aos colexios de 
avogados de Ourense e Pontevedra para que non volvan incorrer na mesma, sen 
que proceda –neste caso- impoñer sanción algunha. 

 
42. Sen prexuízo de que resolvésemos non impoñer unha sanción, o Pleno do 

Consello Galego da Competencia considera que procede facer uso do art. 53.2 c) 
LCD que lle faculta para ordenar a remoción dos efectos das condutas restritivas 
da competencia. Neste caso, tendo en conta que a práctica acreditada realizouse 
a través dos medios de comunicación social, procede impoñer aos colexios de 
avogados de Ourense e Pontevedra a obrigación de difundir a presente 
resolución, xunto coa nota de prensa que se divulga na páxina web do CGC, entre 
os seus colexiados e nas respectivas páxinas web dos colexios de Pontevedra e 
Ourense ao obxecto de remover os efectos restritivos que a infracción pode 
causar.   

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

RESOLVE 
 
 
PRIMEIRO: Declarar acreditada a existencia dunha infracción do artigo 3 da Lei de 
Defensa da Competencia consistente na difusión dun campaña publicitaria enganosa co 
obxecto de restrinxir a competencia nos mercados de asesoramento legal, fiscal e 
contable nas provincias de Pontevedra e Ourense.  
 
SEGUNDO: Declarar responsables da devandita infracción ao Ilustre Colexio Oficial de 
Avogados de Pontevedra e ao Ilustre Colexio Oficial de Avogados de Ourense. 
 
TERCEIRO: Intimar aos mencionados colexios profesionais para que en diante 
abstéñanse de cometer prácticas como as sancionadas. 
 
CUARTO: Impoñer aos mencionados colexios profesionais a obrigación de remitir a todos 
os seus colexiados unha comunicación na que se recolla o contido desta resolución, 
xunto co da nota de prensa que se divulga a través da web do CGC, e a que se inclúa o 
texto de ambas as nas súas respectivas páxinas web de forma visible durante un ano. 
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QUINTO: Instar á Subdirección de investigación para que vixiar e coide do cumprimento 
íntegro desta resolución. 
 
 
 
 
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. 


