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RESOLUCIÓN 1/2020 – TERMINACIÓN CONVENCIONAL NO EXPEDIENTE 
SANCIONADOR S 6/2018 ESCOLA DE ESQUÍ E SNOWBOARD MANZANEDA 
 
 
 
 
En Pleno: 
 
 
D. Ignacio López-Chaves Castro, Presidente.  
D. Daniel Neira Barral, Vogal/Secretario. 
 
 
 
 

Santiago de Compostela, a 15 de Xaneiro  de 2020 
 
 
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  
sancionador S6/2018 “Escola de esquí e snowboard Manzaneda” pola posible existencia 
de prácticas prohibidas pola Lei 15/2007, do 3 de xullo , de Defensa da Competencia (LDC).  
 
 

ANTECEDENTES DE FEITO 
 
 

1. Con data 15.12.2017 recibiuse na Comisión Galega da Competencia unha 
denuncia formulada por BVA MULTIAVENTURAS, S.L. contra MANZANEDA 
ESTACIÓN INVERNAL, S.A. (MEISA), presentada na CNMC, por supostas  
prácticas contrarias á Lei 15/2007, do 3 de xullo , de defensa da competencia (LDC), 
con motivo da atribución en exclusiva a una empresa (Escola Española de Esquí 
de Fuentes  de Inverno S.L., comercialmente en Manzaneda, “Escola de esquí e 
snowboard  Manzaneda), a prestación de servizos de escola “oficial” de esquí, nas 
instalacións da dito estación de montaña, coa finalidade de excluír a libre prestación 
de servizos doutras empresas que viñan prestando en réxime competitivo servizos 
equivalentes. 
 

2. Como consecuencia da comunicación remitida pola CNMC tramitouse a asignación 
de competencia prevista no artigo 1 da Lei 1/2002, de coordinación de 
competencias entre o Estado e as Comunidades Autónomas en materia de defensa 
da competencia, que determinou a competencia da Autoridade Galega da 
competencia.  
 

3. Da información reservada realizada pola Subdirección de Investigación percibiuse 
a existencia de indicio de infracción da normativa de competencia, e este órgano 
acordou incoar o expediente sancionador en data 06.09.2018 contra a mercantil 
MANZANEDA ESTACIÓN INVERNAL, S.A. (MEISA) pola existencia de indicios 
racionais dunha posible conduta prohibida pola Lei 15/2007, do 3 de xullo , de 
defensa da competencia (LDC) con motivo da atribución en exclusiva a unha soa 
empresa (Escola Española de Esquí de Fuentes  de Inverno, S.L., comercialmente 
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en Manzaneda, “Escola de esquí e snowboard  Manzaneda), a prestación de 
servizos de escola “oficial” de esquí, nas instalacións da devandita estación de 
montaña, coa finalidade de excluír a libre prestación de servizos doutras empresas 
que viñan prestando en réxime competitivo servizos equivalentes. 
 

4. En data 15 de xaneiro de 2019, a Subdirección de Investigación ditou Prego de 
Concreción de Feitos (PCF), de conformidade co disposto non artigo 50.3 da LDC, 
e co artigo 33.1 do Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro , polo que se aproba 
o Regulamento de defensa da competencia (RDC). 
 

5. O 5 de febreiro de 2019, MANZANEDA ESTACIÓN INVERNAL, S.A. solicitou 
formalmente a terminación convencional do expediente sancionador e a suspensión  
do procedemento sancionador que se estaba instruíndo pola Subdirección de 
Investigación.  
 

6. En virtude da anterior solicitude, a Subdirección de Investigación acordou, o 18 de 
decembro de 2018, o inicio das actuacións tendentes á terminación convencional 
de acordo co disposto non artigo 52 da LDC e do artigo 39 do RDC. 
 

7. MEISA achegou o 15 de abril de 2019 o primeiro escrito de proposta  de 
compromisos, aprobado polo seu Consello de Administración o 4 de abril, en 
cumprimento co disposto no artigo 39.2 do RLDC. 
 

8. Da anterior proposta de compromisos deuse traslado o 25 de abril de 2019 á 
Dirección de Competencia da CNMC que non achegou alegación ningunha, unha 
vez transcorrido o prazo de 15 días hábiles que se lle concedeu para realizalas. 
 

9. Na mesma data deuse traslado desta proposta de compromisos a BVA 
Multiaventura, SL que achegou alegacións. 
 

10. Unha vez analizadas a proposta de compromisos e as alegacións de BVA 
Multiaventura, S.L., a Subdirección de Investigación considerou que os 
compromisos presentados por MEISA  no escrito do 15 de abril  do 2019 non 
satisfacían adecuadamente as esixencias do artigo 52 LDC. Por tanto, unha vez 
examinada a proposta inicial formulada pola denunciada e as alegacións da 
denunciante, requiriuse novamente a MEISA, o 18 de xuño de 2019, para que 
achegase un novo escrito de compromisos. 
 

11. En data 11 de xullo de 2019, MEISA achegou unha nova proposta de compromisos. 
 

12. En data 8 de agosto de 2019, a Subdirección de Investigación, tralo exame da nova 
proposta de compromisos presentados en data 11 de xullo de 2019, requiriu 
novamente a MEISA para que aclarase o contido do compromiso identificado co 
número 6, relativo ao Forfait Industrial e as razóns e criterios polos que se propón 
que o gozar do mesmo queda condicionado ao pago dun 10% da facturación das 
clases que se impartan, pois tal canon, non existente noutras estacións que ofrecen 
o dito forfait.  
 
Este feito pode considerarse claramente restritivo da libre competencia entre 
operadores económicos (entre a entidade que exerce de escola “oficial” e os demais 
operadores potenciais), sendo, doutra banda, polo menos a primeira vista, excesivo 
posto que a porcentaxe por facturación pode superar amplamente o desconto que 
se fixo.  
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Desde a Subdirección de Investigación entendeuse que a viabilidade da 
terminación convencional quedaba sometida á supresión de dito retribución, xa que, 
no caso de que se fixe un forfait industrial, o seu importe debe ser o mesmo para 
todos os operadores e fixarse  de xeito claro e equitativo.  
 
Así mesmo, da lectura da dito condición parece que vincula o acceso ás colas 
preferentes á aceptación das condicións do devandito forfait industrial proposto, o 
que desde a Subdirección de Investigación considerouse non equitativo e 
igualmente restritivo.  
 
No caso de existir un forfait industrial, debe ser igual para todos e non condicionar, 
en modo ningún o acceso ás colas preferentes, que constituiría unha clara 
discriminación se non se ofertase en condicións iguais para todos os operadores 
que prestan os seus servizos de escola de esquí e snowboard na citada estación 
de inverno. 
 

13. MEISA presentou escrito o 26 de setembro de 2019 no que aclaraba o contido dos 
compromisos expostos pola Subdirección de Investigación. 
 

14. O 2 de outubro de 2019, a Subdirección de Investigación propuxo a MEISA unha 
proposta definitiva de compromisos co obxecto de liquidar  o conflito exposto e 
formulou as seguintes propostas de modificación respecto da proposta de 
compromisos do 11 de xullo de 2019 elevada por MEISA (matizada posteriormente, 
a requirimento da Subdirección de Investigación,  aínda que mantendo o texto 
inicialmente proposto) coa finalidade de mellorar  e clarificar as condicións de 
prestación do servizo, á marxe da actividade de MEISA, por parte das escolas de 
esquí 
 

15. A proposta final que se trasladou ás partes para observacións finais, caso de 
conformidade de MEISA, foi a seguinte: 

 
 
1.- Os operadores económicos que dispoñan de persoal coa titulación adecuada para levar 
a cabo o ensino de esquí e/ou snowboard e dunha póliza de responsabilidade civil en vigor 
que cubra a prestación dos seus servizos poderán ofrecer profesionalmente ao público en 
xeral, os seus servizos de ensino de esquí e/ou snowboard na Estación de Montaña, nas 
condicións que determinen libremente, respectando as condicións xerais da estación, sen 
interferir no desenvolvemento da actividade económica de MEISA. A tal fin, devanditos 
operadores económicos deberán comunicar a MEISA o inicio da súa actividade, 
achegando a correspondente declaración responsable de que cumpre os requisitos legais 
establecidos para desenvolver a súa actividade.  
 
2. MEISA, en tanto que titular dos dereitos de explotación da Estación de Montaña de 
Manzaneda, poderá seleccionar e contratar, entre aquelas que concorran en condicións de 
igualdade, unha escola de esquí que imparta clases de esquí e/ou snowboard a usuarios 
individuais ou grupos que contraten directamente con MEISA. Esta contratación realizarase 
respectando a normativa sobre contratación pública, atendendo á súa condición de 
entidade instrumental do sector público de Galicia, de acordo co disposto no artigo 45 da 
Lei 16/2010, do 17 de decembro , de organización e funcionamento da Administración xeral 
e do sector público autonómico de Galicia. A entidade que resulte adxudicataria terá a 
condición de única escola oficial nas instalacións, sen que dito consideración signifique 
exclusividade algunha, nin que se realice en situación de vantaxe competitiva respecto de 
calquera outro operador que preste os seus servizos libremente nas instalacións.  
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3. Calquera operador económico que desenvolva a súa actividade como escola de esquí 
e/ou snowboard na Estación de Montaña de Manzaneda terá dereito a realizala sen 
discriminación algunha e en condicións de igualdade con todas as demais, sen que se lle 
recoñeza a ningunha delas trato preferente, fixando libremente os seus prezos e as 
condicións de prestación do servizo. 
  
4. MEISA establecerá as condicións especiais nas que se contratará e desenvolverá a 
actividade por parte da escola oficial, en relación aos usuarios individuais ou grupos que 
contraten directamente con MEISA, segundo a tipoloxía do servizo contratado por estes, 
respectando as condicións de igualdade e non discriminando ao resto de operadores 
económicos en canto á prestación do seu servizo. 
 
5. MEISA coa finalidade do desenvolvemento ordenado das actividades na estación, 
establecerá dous puntos de encontro de uso compartido: un situado na zona superior e, 
outro, na zona inferior, que serán os dispoñibles e comúns, sen distinción para os clientes 
de todas as escolas de esquí.  
 
6. A prestación de servizos de ensino de esquí e/ou snowboard na Estación de Montaña 
realizada de forma profesional por calquera persoa, física ou xurídica, supoñerá para os 
operadores económicos a posibilidade de acceder ao “forfait industrial” por parte dos seus 
profesores en condicións igualitarias e transparentes. Os operadores económicos que 
desenvolvan a súa actividade na estación gozarán dun prezo reducido no forfait de 
tempada. Para gozar do desconto de forfait de tempada industrial, as escolas de esquí que 
presten os seus servizos na Estación de Montaña, virán obrigadas ademais de dispoñer 
da titulación adecuada para levar a cabo dito actividade e dunha póliza de responsabilidade 
civil en vigor que cubra a prestación destes servizos, acreditándoo a MEISA, a satisfacer a 
esta na súa condición de concesionaria da estación de montaña, o 10% da facturación polo 
ensino impartido na Estación. Ademais, no caso de establecerse, as escolas terán dereito 
a utilizar a cola preferente para os seus profesores e alumnos en condicións de igualdade, 
sen contraprestación ningunha, nin vinculación ao forfait profesional. 
 
7. Os espazos que MEISA habilite para anuncios e promocións de servizos de terceiros 
poderán ser utilizados polas distintas escolas de esquí. Concretamente na súa páxina web, 
MEISA fará referencia a todas as escolas que presten servizo na Estación de Montaña 
Manzaneda, destacando a condición de oficial da que, no seu caso, fóra contratada 
directamente por MEISA na licitación pública, facendo constar expresamente que dito 
condición non lle atribúe exclusividade algunha.  
 
8. Calquera dato ou información que faga referencia aos termos e condicións da prestación 
de servizos na Estación de Montaña terán carácter confidencial e non poderán ser 
divulgados, nin parcial nin totalmente, a ningún terceiro sen consentimento previo e 
expreso.  
 
9. MEISA comunicará á Subdirección de Investigación da Comisión Galega de 
Competencia a información precisa para garantir o cumprimento dos presentes 
compromisos, en particular, o relativo á posible licitación da escola de esquí/snowboard, 
desde a fase inicial da súa tramitación. 
 
 

16. O 16 de outubro de 2019, MEISA aceptou a proposta de compromisos definitiva 
exposta pola Subdirección de Investigación o 2 de outubro de 2019. 
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17. O 22 de outubro de 2019, a Subdirección de Investigación deu traslado da proposta 
definitiva de compromisos aceptada por MEISA á Dirección de Competencia da 
CNMC e a BVA MULTIAVENTURA, S.L. 
 

18. Mediante escrito do 29 de outubro de 2019, BVA MULTIAVENTURA, S.L. aceptou 
a proposta definitiva de compromisos do 2 de outubro de 2019. 
 

19. A Dirección de Competencia da CNMC non achegou alegación ningunha. 
 

20. O 19 de novembro de 2019 de conformidade co previsto no artigo 50.5 da LDC, a 
Subdirección de Investigación elevou o pleno da Comisión Galega da Competencia 
unha proposta de terminación convencional nos seguintes termos: 

 

Proposta de resolución de terminación convencional 

1º.- Os operadores económicos que dispoñan de persoal coa titulación adecuada para 
levar a cabo o ensino de esquí e/ou snowboard e dunha póliza de responsabilidade civil en 
vigor que cubra a prestación dos seus servizos poderán ofrecer profesionalmente ao 
público en xeral, os seus servizos de ensino de esquí e/ou snowboard na Estación de 
Montaña, nas condicións que determinen libremente, respectando as condicións xerais da 
estación, sen interferir no desenvolvemento da actividade económica de MEISA. A tal fin, 
devanditos operadores económicos deberán comunicar a MEISA o inicio da súa actividade, 
achegando a correspondente declaración responsable de que cumpre os requisitos legais 
establecidos para desenvolver a súa actividade.  
 
2º. MEISA, en tanto que titular dos dereitos de explotación da Estación de Montaña de 
Manzaneda, poderá seleccionar e contratar, entre aquelas que concorran en condicións de 
igualdade, unha escola de esquí que imparta clases de esquí e/ou snowboard a usuarios 
individuais ou grupos que contraten directamente con MEISA. Esta contratación realizarase 
respectando a normativa sobre contratación pública, atendendo á súa condición de 
entidade instrumental do sector público de Galicia, de acordo co disposto no artigo 45 da 
Lei 16/2010, do 17 de decembro , de organización e funcionamento da Administración xeral 
e do sector público autonómico de Galicia. A entidade que resulte adxudicataria terá a 
condición de única escola oficial nas instalacións, sen que dito consideración signifique 
exclusividade ningunha, nin que se realice en situación de vantaxe competitiva respecto 
de calquera outro operador que preste os seus servizos libremente nas instalacións.  
 
3º. Calquera operador económico que desenvolva a súa actividade como escola de esquí 
e/ou snowboard na Estación de Montaña de Manzaneda terá dereito a realizala sen 
discriminación algunha e en condicións de igualdade con todas as demais, sen que se lle 
recoñeza a ningunha delas trato preferente, fixando libremente os seus prezos e as 
condicións de prestación do servizo. 
  
4º. MEISA establecerá as condicións especiais nas que se contratará e desenvolverá a 
actividade por parte da escola oficial, en relación aos usuarios individuais ou grupos que 
contraten directamente con MEISA, segundo a tipoloxía do servizo contratado por estes, 
respectando as condicións de igualdade e non discriminando ao resto de operadores 
económicos en canto á prestación do seu servizo. 
  
5º. MEISA coa finalidade do desenvolvemento ordenado das actividades na estación, 
establecerá dous puntos de encontro de uso compartido: un situado na zona superior e, 
outro, na zona inferior, que serán os dispoñibles e comúns, sen distinción para os clientes 
de todas as escolas de esquí.  
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6º. A prestación de servizos de ensino de esquí e/ou snowboard na Estación de Montaña 
realizada de forma profesional por calquera persoa, física ou xurídica, supoñerá para os 
operadores económicos a posibilidade de acceder ao “forfait industrial” por parte dos seus 
profesores en condicións igualitarias e transparentes. Os operadores económicos que 
desenvolvan a súa actividade na estación gozarán dun prezo reducido no forfait de 
tempada. Para gozar do desconto de forfait de tempada industrial, as escolas de esquí que 
presten os seus servizos na Estación de Montaña, virán obrigadas ademais de dispoñer 
da titulación adecuada para levar a cabo dito actividade e dunha póliza de responsabilidade 
civil en vigor que cubra a prestación destes servizos, acreditándollo a MEISA, a satisfacer 
a esta na súa condición de concesionaria da estación de montaña, o 10% da facturación 
polo ensino impartido na Estación. Ademais, no caso de establecerse, as escolas terán 
dereito a utilizar a cola preferente para os seus profesores e alumnos en condicións de 
igualdade, sen contraprestación ningunha e sen vinculación ao forfait profesional. 
 
7º. Os espazos que MEISA habilite para anuncios e promocións de servizos de terceiros 
poderán ser utilizados polas distintas escolas de esquí. Concretamente na súa páxina web, 
MEISA fará referencia a todas as escolas que presten servizo na Estación de Montaña 
Manzaneda, destacando a condición de oficial da que, no seu caso, fóra contratada 
directamente por MEISA na licitación pública, facendo constar expresamente que dito 
condición non lle atribúe exclusividade ningunha.  
 
8º. Calquera dato ou información que faga referencia aos termos e condicións da 
prestación de servizos na Estación de Montaña terán carácter confidencial e non poderán 
ser divulgados, nin parcial nin totalmente, a ningún terceiro sen consentimento previo e 
expreso. 
 
9º. MEISA comunicará á Subdirección de Investigación da Comisión Galega de 
Competencia a información precisa para garantir o cumprimento dos presentes 
compromisos, en particular, o relativo á posible licitación da escola de esquí/snowboard, 
desde a fase inicial da súa tramitación. 
 
 

21. A xuízo deste Pleno que coincide co a Subdirección de Investigación, os 
compromisos asumidos por MEISA cumpren adecuadamente os requisitos 
previstos pola normativa vixente para a terminación convencional de expedientes 
sancionadores en materia de defensa da competencia recollidos non artigo 52 LDC 
que, non o seu punto 1º dispón: 

 
“1. O Consello da Comisión Nacional da Competencia, por proposta da Dirección 
de Investigación, poderá resolver a terminación do procedemento sancionador en 
materia de acordos e prácticas prohibidas cando os presuntos infractores propoñan 
compromisos que resolvan os efectos sobre a competencia derivados das condutas 
obxecto do expediente e quede garantido suficientemente o interese público.”  
 

22. O 5 de novembro de 2019, MEISA publicou no seu perfil do contratante e na 
plataforma de contratos do sector público a licitación do novo contrato de concesión 
de servizos co obxecto de explotar o servizo de Escola Oficial de esquí e snowboard 
na Estación de Montaña de Manzaneda, nas condicións establecidas no Prego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), e que se adxudicará mediante 
procedemento aberto supersimplificado, cun orzamento base de licitación de 
60.000 euros (IVE excluído).   
 
As condicións reguladas neste PCAP xa recollen os compromisos definitivos 
establecidos nesta proposta de terminación convencional. Así, por exemplo: 
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“III. CONDICIÓNS DE EJECUCION. 
 

1. Condicións específicas del servizo. 
 

El adxudicatario deberá cumprir coas seguintes condicións e compromisos adicionais nel 
desenvolvemento da actividade: 
 
[…] 
- Os profesores da escola, mentres desenvolvan a actividade de ensino  de esquí e 
snowboard na Estación de Montaña, terán acceso ao “forfait industrial” en condicións de 
igualdade  e transparencia con el resto de escolas  de esquí, cuxo prezo ascenda a 120,00 
euros para toda a tempada e 15,00 euros por día. 
 
[…] 
- No caso de establecerse colas nos remóntes mecánicos, o adxudicatario terá dereito a 
utilizar as colas preferentes para  os seus profesores e alumnos. 
  
7. Obrigacións de MEISA.[…] 
b) Facilitar dos puntos de encontro , un situado na zona superior e, outro, na zona inferior, 
para el desenvolvemento da actividade, cuxo uso será compartido con el resto de escolas  
que desenvolvan as súas actividades na Estación de Montaña Manzaneda.[…]”. 
 
 

23. Para a súa efectividade, os compromisos deberán ser aprobados polo Pleno da 
Comisión Galega da Competencia e incorporados á resolución que poña fin ao 
procedemento, momento tralo cal serán de obrigado cumprimento (art. 52.2 LDC ).  

 
24. Para garantir ou cumprimento dos compromisos, a Subdirección de Investigación  

exercerá as funcións de vixilancia, ao amparo do disposto non artigo 41 LDC. 
 

 
 
Son interesados no procedemento: 
 

- BVA MULTIAVENTURAS, S.L. 
- MANZANEDA ESTACIÓN INVERNAL, S.A. (MEISA) 
- COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E A COMPETENCIA 

 
 

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 
Competencia, é a encargada, da aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia da Lei 
15/2007, do 3 de xullo , de defensa da competencia, (LDC), 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. 
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2º.- O artigo 1 LDC establece que “se prohibe 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 comprado nacional...” 
 
 
SEGUNDO.- OBXECTO 
 
1º.- O artigo 52 da LDC, que aborda a posibilidade dunha terminación convencional dun 
expediente sancionador, dispón no seu apartado primeiro que “el Consello da Comisión 
Nacional da Competencia, a proposta da Dirección de Investigación, poderá resolver a 
terminación do procedemento sancionador en materia de acordos e prácticas prohibidas 
cando os presuntos infractores propoñan compromisos que resolvan os efectos sobre a 
competencia derivados das condutas obxecto do expediente e quede garantido 
suficientemente o interese público”.  

2º.- No segundo apartado dise que “os compromisos serán vinculantes e surtirán  plenos 
efectos unha vez incorporados á resolución que poña fin ao procedemento”.  

3º.- Finalmente no seu apartado terceiro establécese que “a terminación del procedemento 
nos termos establecidos neste artigo non poderá acordarse unha vez elevado o informe 
proposta previsto no artigo 50.4”.  

4º.- O procedemento do réxime de terminación convencional está previsto no artigo 52.2 
da LDC como unha forma especial de finalización del procedemento sancionador, sen 
pronunciamento algún por parte das autoridades de competencia sobre a existencia o non 
de infracción nas condutas obxecto de incoación, distinto por tanto da finalización habitual 
dos expedientes  sancionadores, que segundo el artigo 53 da LDC deben terminar ou ben 
declarando a existencia de condutas prohibidas, ou ben a existencia de condutas que pola 
súa escasa importancia non son capaces de afectar á competencia, ou ben non resultou 
acreditada a existencia de condutas prohibidas.  

5º.- Como se deduce da redacción do citado artigo 52.1 da LDC, que fala dos presuntos 
infractores, o procedemento de terminación convencional na normativa española non ten 
como finalidade unha previa declaración de infracción por parte da autoridade de 
competencia, nin tan sequera é preciso que o órgano de instrución formulase prego de 
concreción de feitos, como ocorre neste caso, xa que é un instrumento previsto para que 
de forma temperá, e ante a incoación por parte das autoridades de competencia dun 
expediente sancionador por considerar que existen indicios de infracción, o incoado poida 
poñer fin ao expediente de forma rápida –coadxuvando ao principio de eficacia 
administrativa, posibilitando unha utilización máis adecuada dos recursos cun acortamento 
dos prazos de resolución do expediente sancionador–, sempre que propoñan compromisos 
que a xuízo da autoridade de competencia resolvan os posibles efectos que as condutas, 
indiciariamente infractoras, puidesen ter sobre a competencia.  

6º.- De conformidade coa Comunicación da CNMC sobre terminación convencional de 
expedientes sancionadores (2011), e segundo se sinalou, os compromisos deben ser de 
tal natureza que resolvan a situación anticompetitiva analizada, de forma que deben 
establecerse garantías sobre o comportamento futuro dos supostos infractores e mitigar 
ou resolver os efectos perniciosos das supostas condutas anticompetitivas.  

7º.- O Pleno pronunciarase sobre a proposta de terminación convencional do expediente 
en función de que os compromisos propostos resolvan os efectos sobre a competencia 
derivados das condutas investigadas que puidesen ser contrarias os artigos 1 da LDC e 
101 del TFUE e que garantan suficientemente o interese público.  
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8º.- No presente caso, a terminación convencional pretende poñer fin ao expediente 
sancionador S 6/2018 “Escola de esquí e snowboard Manzaneda”, resolvendo mediante 
compromisos presentados o potencial problema de competencia  

10.- No obstante, un incumprimento dos compromisos pactados podería dar lugar a un 
procedemento sancionador polo incumprimento de ditas obrigacións, en virtude do 
establecido nos artigos 62 da LDC e 21.4 del RDC, así como a imposición de multas 
coercitivas encamiñadas a forzar o cumprimento das obrigacións contraídas no acordo de 
terminación convencional.  

 

TERCEIRO.– VALORACION XURÍDICA DOS COMPROMISOS 

A terminación del procedemento sancionador en materia de prácticas prohibidas esixe que 
a proposta de compromisos resolva os efectos sobre a competencia derivados das 
condutas obxecto do expediente e que quede suficientemente garantido o interese público.  

Os compromisos contidos na proposta presentada reflíctense no anexo a esta Resolución. 

Na súa virtude, visto os artigos citados e os demais de xeral aplicación, o Pleno da 
Comisión Galega da Competencia  

 

RESOLVE 

 

PRIMEIRO.- Declarar adecuados e vinculantes os compromisos presentados e recollidos  
no apartado 20 dos antecedentes dos feitos e que se conteñen no Anexo a esta 
Resolución, e, en vista diso, acordar a terminación convencional do expediente 
sancionador S 6/2018 Escola de esquí e snowboard Manzaneda, ao amparo do previsto 
no artigo 52 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia.  

SEGUNDO.- Acordar que, para asegurar o debido cumprimento desta Resolución de 
terminación convencional, se deberan cumprir as obrigacións contidas nos compromisos 
presentados. 

TERCEIRO.- Encomendar a vixilancia da Resolución de terminación convencional e, por 
tanto, dos compromisos alcanzados e das obrigacións contraídas, a Subdirección de 
Investigación da Comisión Galega da Competencia.  

CUARTO.- O incumprimento de calquera dos compromisos terá a consideración de 
infracción moi grave de acordo co previsto no artigo 62.4.c) da Lei 15/2007, do 3 de xullo 
de Defensa da Competencia e no artigo 39.7 del Regulamento de Defensa da Competencia 
aprobado polo Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro.  

QUINTO.- Comuníquese esta resolución á Subdirección de Investigación de Competencia 
e notifíquese as partes interesadas, facéndolles saber que contra esta non cabe recurso 
algún en vía administrativa, podendo acudir ante a orde xurisdicional contenciosa-
administrativa no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa 
notificación. 
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ANEXO 
 
 

 
COMPROMISOS PRESENTADOS 
 
 
1º.- Os operadores económicos que dispoñan de persoal coa titulación adecuada para 
levar a cabo o ensino de esquí e/ou snowboard e dunha póliza de responsabilidade civil en 
vigor que cubra a prestación dos seus servizos poderán ofrecer profesionalmente ao 
público en xeral, os seus servizos de ensino de esquí e/ou snowboard na Estación de 
Montaña, nas condicións que determinen libremente, respectando as condicións xerais da 
estación, sen interferir no desenvolvemento da actividade económica de MEISA. A tal fin, 
devanditos operadores económicos deberán comunicar a MEISA o inicio da súa actividade, 
achegando a correspondente declaración responsable de que cumpre os requisitos legais 
establecidos para desenvolver a súa actividade.  
 
2º. MEISA, en tanto que titular dos dereitos de explotación da Estación de Montaña de 
Manzaneda, poderá seleccionar e contratar, entre aquelas que concorran en condicións de 
igualdade, unha escola de esquí que imparta clases de esquí e/ou snowboard a usuarios 
individuais ou grupos que contraten directamente con MEISA. Esta contratación realizarase 
respectando a normativa sobre contratación pública, atendendo á súa condición de 
entidade instrumental do sector público de Galicia, de acordo co disposto no artigo 45 da 
Lei 16/2010, do 17 de decembro , de organización e funcionamento da Administración xeral 
e do sector público autonómico de Galicia. A entidade que resulte adxudicataria terá a 
condición de única escola oficial nas instalacións, sen que dito consideración signifique 
exclusividade ningunha, nin que se realice en situación de vantaxe competitiva respecto 
de calquera outro operador que preste os seus servizos libremente nas instalacións.  
 
3º. Calquera operador económico que desenvolva a súa actividade como escola de esquí 
e/ou snowboard na Estación de Montaña de Manzaneda terá dereito a realizala sen 
discriminación algunha e en condicións de igualdade con todas as demais, sen que se lle 
recoñeza a ningunha delas trato preferente, fixando libremente os seus prezos e as 
condicións de prestación do servizo. 
  
4º. MEISA establecerá as condicións especiais nas que se contratará e desenvolverá a 
actividade por parte da escola oficial, en relación aos usuarios individuais ou grupos que 
contraten directamente con MEISA, segundo a tipoloxía do servizo contratado por estes, 
respectando as condicións de igualdade e non discriminando ao resto de operadores 
económicos en canto á prestación do seu servizo. 
  
5º. MEISA coa finalidade do desenvolvemento ordenado das actividades na estación, 
establecerá dous puntos de encontro de uso compartido: un situado na zona superior e, 
outro, na zona inferior, que serán os dispoñibles e comúns, sen distinción para os clientes 
de todas as escolas de esquí.  
 
6º. A prestación de servizos de ensino de esquí e/ou snowboard na Estación de Montaña 
realizada de forma profesional por calquera persoa, física ou xurídica, supoñerá para os 
operadores económicos a posibilidade de acceder ao “forfait industrial” por parte dos seus 
profesores en condicións igualitarias e transparentes. Os operadores económicos que 
desenvolvan a súa actividade na estación gozarán dun prezo reducido no forfait de 
tempada. Para gozar do desconto de forfait de tempada industrial, as escolas de esquí que 
presten os seus servizos na Estación de Montaña, virán obrigadas ademais de dispoñer 
da titulación adecuada para levar a cabo dito actividade e dunha póliza de responsabilidade 
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civil en vigor que cubra a prestación destes servizos, acreditándollo a MEISA, a satisfacer 
a esta na súa condición de concesionaria da estación de montaña, o 10% da facturación 
polo ensino impartido na Estación. Ademais, no caso de establecerse, as escolas terán 
dereito a utilizar a cola preferente para os seus profesores e alumnos en condicións de 
igualdade, sen contraprestación ningunha e sen vinculación ao forfait profesional. 
 
7º. Os espazos que MEISA habilite para anuncios e promocións de servizos de terceiros 
poderán ser utilizados polas distintas escolas de esquí. Concretamente na súa páxina web, 
MEISA fará referencia a todas as escolas que presten servizo na Estación de Montaña 
Manzaneda, destacando a condición de oficial da que, no seu caso, fóra contratada 
directamente por MEISA na licitación pública, facendo constar expresamente que dito 
condición non lle atribúe exclusividade ningunha.  
 
8º. Calquera dato ou información que faga referencia aos termos e condicións da 
prestación de servizos na Estación de Montaña terán carácter confidencial e non poderán 
ser divulgados, nin parcial nin totalmente, a ningún terceiro sen consentimento previo e 
expreso. 
 
9º. MEISA comunicará á Subdirección de Investigación da Comisión Galega de 
Competencia a información precisa para garantir o cumprimento dos presentes 
compromisos, en particular, o relativo á posible licitación da escola de esquí/snowboard, 
desde a fase inicial da súa tramitación. 
 
 

 

 

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

     

 

 

           Presidente                                                                   Vogal/Secretario 
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