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RESOLUCIÓN 5/2019 – PORTO DEPORTIVO DE SADA  

 

En Pleno: 

D. Ignacio López-Chaves Castro, Presidente.  

D. Daniel Neira Barral, vogal/Secretario. 

 

Santiago de Compostela, a 2 de agosto de 2019 

 

A 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 

14/2016 “Porto Deportivo de Sada” ante a denuncia presentada por D. Bruno Sánchez 

Platas, contra a mercantil Puerto Deportivo Sada, S.L., concesionaria do Porto Deportivo 

de Sada, por “prohibirlle o acceso ás embarcacións que contan con punto de amarre nos 

pantaláns da dita concesión administrativa”, pola posible existencia de prácticas prohibidas 

pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia (LDC).  

 

ANTECEDENTES DE FEITO 

 

1.- En data 8 de setembro de 2016 tivo entrada no Rexistro da Comisión Galega da 

Competencia, a denuncia presentada por D. Bruno Sánchez Platas, contra a mercantil 

Puerto Deportivo Sada, S.L., concesionaria do Porto Deportivo de Sada, por “prohibirlle o 

acceso ás embarcacións que contan con punto de amarre nos pantaláns da dita concesión 

administrativa. 

2.- Con posterioridade, a Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC), 

trasladou a este organismo a mesma denuncia, que lles fora igualmente remitida, 

identificándoa coa referencia 127 GAL 13-98/16 PUERTO DE PORTIVO DE SADA, e 

atribuíndolle á competencia para coñecer deste asunto á Autoridade galega da 

competencia ao considerar que os seus potenciais efectos anticompetitivos se limitaban 

ao ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o procedemento 

previsto na Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de Coordinación das Competencias do Estado e 

as Comunidades Autónomas en materia de Defensa dla Competencia 
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3.- Como consecuencia do anterior e co obxecto de coñecer a realidade dos feitos, para 

determinar se poden existir indicios de infracción, a Subdirección de Investigación, de 

conformidade co disposto no artigo 49.2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 

competencia (LDC), acordou levar a cabo unha información reservada. Así, con data 21 de 

setembro de 2016, a Subdirección de Investigación requiriu a Puerto Deportivo Sada, SL 

para que achegase a información e documentación que consta no Informe Final de 

Instrución. Coa mesma data, requiriu ao denunciante, no marco da referida información 

reservada, aportación de documentación. O denunciante non cumprimentou o requirido, 

mentres que a denunciada deu resposta ao solicitado o 10 de outubro de 2016. 

4.- Con data 30 de novembro de 2016 efectuou a Subdirección de Investigación un novo 

requirimento á denunciada, solicitándolle a información e remisión de documentación que 

consta no referido Informe Final. 

A mercantil Puerto Deportivo Sada, S.L., remitiu resposta ao requirido en data 30 de 

decembro de 2016, aportando as relacións de empresas terceiras que prestaban os 

servizos as embarcacións fondeadas no porto, xunto con copia da documentación por elas 

aportada e acompañando o documento que asinaban para acceder a prestar os servizos, 

manifestando coñecer e cumprir as novas esixencias impostas desde a dirección do porto. 

5.- Con data 31 de marzo de 2017, a Subdirección de Investigación acordou incoar de oficio 

o correspondente expediente sancionador contra a mercantil Puerto Deportivo Sada, S.L, 

ao apreciar indicios de vulneración da normativa de defensa de competencia, o que se  

notificou á denunciada en data 4 de abril de 2017. 

No citado acordo comunicóuselle que tiñan a consideración de denunciada no 

procedemento sancionador a citada empresa Puerto Deportivo Sada, S.L. e a condición de 

interesada a Dirección de Competencia da Comisión Nacional dos Mercados e da 

Competencia (CNMC), de acordo co disposto no artigo 5, punto Tres, da Lei 1/2002, do 21 

de febreiro, de Coordinación das Competencias do Estado e as Comunidades Autónomas 

en materia de Defensa da Competencia. 

Con data 6 de xuño de 2017 a Subdirección de Investigación solicitou informe ao Ente 

Público Portos de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 37.1.b) da Lei 15/2007, de 

Defensa da Competencia , co obxecto de que informara “acerca das condicións de acceso 

para prestar servizos profesionais nas instalacións nas que a denunciada é concesionaria, 

e que constan no expediente coa rúbrica “Requisitos imprescindibles para acceder a las 

instalaciones”.  
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Coa mesma data, 6 de xuño de 2017 e, ao abeiro do disposto no artigo 37.1.b) da Lei 

15/2007, de Defensa da Competencia, acordouse a suspensión do procedemento de 

instrución relativo ao expediente S 14/2016, ao considerar que concorría o suposto previsto 

a tal efecto no referido artigo 37.1.b) conforme a que cabe tal posibilidade cando deba 

solicitarse a terceiros ou a outros órganos das Administracións Públicas a aportación de 

documentos e outros elementos de xuízo necesarios. Tal suspensión foi comunicada aos 

interesados na mesma data, recibindo a correspondente notificación o 6 de xuño de 2017. 

6.- O Ente Público Portos de Galicia remitiu informe con data 20 de outubro de 2017. Con 

data 30 de outubro de 2017 acordouse o levantamento da suspensión fixando como data 

límite o 23 de agosto de 2108 para a resolución do expediente. Dito acordo foille á 

denunciada en data 31 de outubro de 2017. 

7.- Con data 24.01.2018 requiríuselles ás entidades Real Club Náutico de Vigo, Real Club 

Náutico de Sanxenxo e Monte Real Club de Yates de Baiona para que achegue a seguinte 

información e remisión de documentación. Con data 26.01.2018 contestou o Real Club 

Náutico de Vigo,  o 27.01.2018 contestou o Real Club Náutico de Sanxenxo e o 30.01.2018 

achegou a información solicitada o Monte Real Club de Yates de Baiona. 

8.-  Con data 14. 02. 2018 aprobouse o Prego de Concreción de Feitos (PCF), que lle foi 

notificado á demandada o 15.02. 2018. 

9.- Con data 21.03. 2018 adoptouse a Proposta de Resolución, que foi notificada ao 

denunciado en data 26.03.2018. 

10.- Son interesados no procedemento: 

PUERTO DEPORTIVO DE SADA S.L. 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC). 

 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 

PRIMEIRO: COMPETENCIA.  

 

1º.- Con carácter preliminar é preciso destacar que conforme ao artigo 26.1, do 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, a Comisión Galega da Competencia, como 

órgano colexiado independente, adscrito ao Instituto Galego do Consumo e da 
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Competencia, é a encargada, da aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia da Lei 

15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, segundo os criterios establecidos pola 

Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de coordinación de competencias entre o Estado e as 

comunidades autónomas en materia de defensa da competencia. 

 

2º.- O artigo 2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa de la Competencia tipifica como 

conducta prohibida o “Abuso de posición dominante” 

 

3º.-  Pola súa banda, o artigo 5 LDC establece que “as prohibicións recollidas nos artigos 

1 a 3 da presente Lei non se aplicarán a aquelas condutas que, pola súa escasa 

importancia, non sexan capaces de afectar de maneira significativa á competencia...” 

 

 

SEGUNDO: OBXECTO DA RESOLUCIÓN.  

 

1º.- O artigo 49.2 LDC prevé que ante a noticia da posible existencia dunha infracción da 

lexislación de competencia, a Subdirección de Investigación da CGC poda realizar unha 

información reservada, co fin de determinar con carácter preliminar se concorren as 

circunstancias que xustifiquen a incoación dun expediente sancionador, conforme ao 

procedemento establecido na Lei de Defensa da Competencia.  Verificada, no seu caso, a 

información reservada, o artigo 49.3 LDC prevé que o Pleno, tras recibir a correspondente 

proposta da Subdirección Xeral de Investigación, poderá acordar a non incoación dos 

procedementos derivados da presunta realización das condutas prohibidas polos artigos 1, 

2 e 3 LDC e acordar o arquivo das actuacións cando considere que non existen indicios de 

infracción da lexislación de competencia. 

 

2.- O artigo 36.1 da LDC establece que “o prazo máximo para ditar e notificar a resolución 

que poña fin o procedemento sancionar por conductas restritivas da competencia será de 

dezaoito (18) meses a contar dende a data de incoación do expediente. 

 

3.- Con carácter xeral debe terse en conta que para considerar resolto en forma e prazo 

un procedemento sancionador se require resolución sancionadora da Comisión Galega da 
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Competencia, circunstancia que non se produciu no presente caso debido a imposibilidade 

de constituír en fecha o Pleno desta Comisión Galega da Competencia, órgano colexiado 

competente para ditar as resolucións que poñen fin aos ditos procedementos 

sancionadores, ante a situación de vacantes das  prazas de vogais, polo que ao non existir 

resolución dentro do prazo referido de 18 meses, debe entenderse que o expediente 

caducou. 

4.- O Artigo 25 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 

das Administracións Públicas  expón que “ Nos procedementos iniciados de oficio, o 

vencemento do prazo máximo establecido sen que se ditou e notificado resolución expresa 

non exime á Administración do cumprimento da obrigación legal de resolver, producindo 

os seguintes efectos: (...) 

b) Nos procedementos en que a Administración exercite potestades sancionadoras ou, en 

xeral, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables ou de gravame, 

producirase a caducidade. Nestes casos, a resolución que declare a caducidade ordenará 

o arquivo das actuacións, cos efectos previstos no artigo 95.” 

5.- No obstante o anterior, e en relación coa prescrición das conductas sancionadas, no 

citado artigo 95.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 

das Administracións Públicas, recórdase que “a caducidade non producirá por si soa a 

prescrición das accións do particular ou da Administración, pero os procedementos 

caducados non interromperán o prazo de prescrición”. 

6.- Atendendo o artigo 68.1 da LDC, “as infraccións moi graves prescribirán aos catro anos, 

as graves aos dous anos e as leves ó ano. O termino da prescrición computarase dende o 

día no que se houbera cometido a infracción ou, no caso de infraccións continuadas, dende 

que houberan cesado”, polo tanto pódese incoar un novo procedemento sancionador co 

mesmo obxecto do caducado, xa que ningunha das conductas recollidas na proposta de 

resolución da Subdirección de Investigación prescribiu.  

7.- Vistos os preceptos citados e demais de xeral aplicación, a Comisión Galega da 

Competencia 

 

RESOLVE 

 

Primeiro.- Declarar a caducidade do procedemento sancionador recollido no expediente  

S 1472016 “Puerto deportivo de Sada”  
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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. 

Terceiro.- Instar á Subdirección de Investigación para que incoe, no seu caso, novo 

procedemento sancionador, ou eleve a proposta que considere oportuna polos mesmos 

feitos do anterior 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. 
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