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Resolución R 3/2016 – Homologación sistemas informáticos de farmacias 

 

Pleno: 

D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 

D. Fernando Cachafeiro García, vocal 

 

 

En Santiago de Compostela, ao 4 de xullo de 2016. 

 

O Consello Galego da Competencia (CGC), coa composición arriba expresada e sendo 
relator D. Fernando Cachafeiro García, ditou a seguinte Resolución no Expediente S 
1/2011 iniciado en virtude dunha denuncia presentada por empresa Estudo de Enxeñería 
Informática, SA contra os Colexios Oficiais de Farmacéuticos da Coruña, Lugo, Ourense e 
Pontevedra por supostas prácticas restritivas da competencia, de conformidade coa Lei 
15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia (LDC). 

 

 

ANTECEDENTES DE FEITO 

 

1. O 23 de decembro de 2010, o mercantil Estudo de Enxeñería Informática, S.A. 
interpuxo denuncia contra os Colexios Oficiais de Farmacéuticos da Coruña, Lugo, 
Ourense e Pontevedra por “unha infracción do artigo 1 LDC, consistente na 
adopción de Acordos, no seo das Xuntas Directivas e de goberno dos Colexio 
Oficiais citados, con obxecto de restrinxir a competencia no ámbito das Oficinas de 
Farmacia da CA de Galicia, controlando a distribución, adquisición e xestión de 
programas informáticos de xestión das Oficinas de Farmacia de Galicia, impedindo 
aos Fabricantes de Software o acceso ao sistema ou provocando a súa saída, 
ademais de recomendar ou propiciar a subscrición por parte dos colexiados de 
determinadas programas de determinados fabricantes”. 
 

2. O 11 de decembro de 2012, a Subdirección de Investigación do CGC acordou 
incoar expediente sancionador fronte aos Colexios Oficiais de Farmacéuticos da 
Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra por supostas prácticas anticompetitivas 
prohibidas pola LDC. 

 

3. O 22 de marzo de 2016 a Consellería de Sanidade remitiu ao Consello Galego da 
Competencia un informe no que se afirma que “todos os programas das farmacias 
que interoperan con receita electrónica deben pasar por un proceso de 
homologación coordinado pola Subdirección de Tecnoloxías da Información do 
SERGAS, ao cumprimento da LOPD” e que, a día de hoxe, “todas as farmacias de 
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Galicia poden dispensar receitas electrónicas emitidas por outras comunidades xa 
que todas na actualidade dispoñen dun software homologado (hai 8 empresas 
distintas que homologaron o seu software e que por tanto téñeno implantado en 
farmacias da comunidade autónoma galega)”. 
 

4. O mencionado informe conclúe que “o proceso de homologación do software das 
farmacias é un proceso aberto a todas as empresas que queiran participar nel, que 
non supón mais custo que adaptar o software que elas distribúen a un estándar de 
integración definido e que este proceso está articulado para conseguir que o 
sistema de receita electrónico en Galicia sexa seguro, robusto e estea sempre 
dispoñible”. Neste sentido afírmase tamén que “a homologación é un proceso 
continuo, polo que en todo momento é posible solicitar a homologación dun novo 
software, sexa unha nova versión dun fabricante existente ou un novo fabricante 
que pretenda conseguir a homologación do seu software para o uso na plataforma 
de receita electrónica do SERGAS”. 

 

5. O 15 de xuño de 2016 a Subdirección de Investigación elevou ao Pleno do Consello 
Galego da Competencia o seu Informe Proposta no que avoga por arquivar o 
expediente ao considerar que non resultou acreditada ningunha conduta restritiva 
da competencia por parte das empresas denunciadas. 

 

6. O Pleno de Consello Galego da Competencia deliberou sobre este asunto na súa 
reunión do 23 de xuño de 2016.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 

Único: Valoración da proposta de resolución 

 

7. Segundo derívase do Informe remitido pola Consellería de Sanidade o proceso de 
homologación dos sistemas informáticos é un proceso técnico destinado a garantir 
a compatibilidade do software que empregan as oficinas de farmacia da 
Comunidade. É, ademais, un proceso continuo e aberto que permite que calquera 
empresa poida interesar a homologación dos seus programas informáticos para o 
uso dentro da plataforma de receita electrónica do Servizo Galego de Saúde.  
 

8. Da investigación realizada pola Subdirección de Investigación non se desprende 
ningún indicio de que o mecanismo de homologación vixente impedise á empresa 
denunciante participar no mercado en igualdade de condicións coas outras oito 
empresas que si recibiron a homologación dos seus programas por parte da 
Consellería de Sanidade. E, do mesmo, tampouco existen indicios que desde os 
colexios farmacéuticos mencionados adoptáranse acordos ou decisións colectivas 
tendentes a expulsar á denunciante do mercado ou discriminala de forma algunha. 

 

9. En definitiva, a empresa denunciante, Estudo de Enxeñería Informática, non 
superou a homologación por razóns de índole exclusivamente técnica e ten a 
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oportunidade de presentar novamente o seu software a homologación en igualdade 
de condicións co resto das empresas do sector, polo que non se aprecian indicios 
de infracción da Lei de Defensa da Competencia. 

 

10. Nestas condicións, procede confirmar a decisión de arquivar o expediente ao non 
apreciarse indicios de prácticas prohibidas pola Lei de Defensa da Competencia. 

 

 

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 que non resulta acreditada a existencia de condutas prohibidas pola 
Lei de Defensa da Competencia nas actuacións iniciadas en virtude de denuncia 
presentada polo mercantil Estudo de Enxeñería Informática, S.A. contra os Colexios 
Oficiais de Farmacéuticos da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra por supostas prácticas 
restritivas da competencia, ao non apreciar indicios de prácticas prohibidas pola Lei 
15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia. 

 

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