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CONSELLERÍA DE FACENDA

 
 
 

INFORME RELATIVO Á PROPOSTA DE COMUNICACIÓN DA COMISIÓN 
NACIONAL DA COMPETENCIA SOBRE O PROGRAMA DE CLEMENCIA 

 
 
Pleno: 
D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente. 
D. Fernando Cachafeiro García, vogal. 
 
 
En Santiago de Compostela, a 23 de maio de 2013. 
 
Á vista da consulta pública á que se somete o Proxecto de comunicación da 
Comisión Nacional da Competencia sobre o programa de clemencia, o Pleno do 
Consello Galego da Competencia, coa composición expresada e sendo relator D. 
Fernando Cachafeiro García, acordou emitir o presente Informe, ao abeiro do 
disposto nos artigos 4 e 7 da Lei reguladora do Consello Galego da Competencia 
(LCGC). 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con data de 7 de maio de 2013, o presidente da Comisión Nacional da 
Competencia remitiu ao Consello Galego da Competencia copia do Proxecto de 
comunicación sobre o programa de clemencia, para os efectos de que o Consello 
se pronuncie sobre este. En cumprimento do disposto na Disposición Adicional 
Terceira de Defensa da Competencia (LDC), o Proxecto de comunicación será 
posteriormente presentado ante o Consello de Defensa da Competencia, antes da 
súa aprobación polo Consello da CNC. 
 
O Consello Galego da Competencia felicítase pola presentación da Proposta de 
comunicación sobre clemencia que vén a substituír ás Orientacións Provisionais 
sobre a materia publicadas con ocasión da promulgación da vixente Lei de 
defensa da competencia. 
 
As observacións que se formulan no momento presente refírense unicamente á 
colaboración institucional entre o Consello Galego da Competencia e a Comisión 
Nacional da Competencia no marco do programa de clemencia e, 
conseguintemente, non esgotan as posibles observacións que poidan formularse 
posteriormente respecto do proxecto de directrices de clemencia. 
 
En data do 23 de maio de 2013, o Pleno do Consello Galego da Competencia, 
coa composición expresada, adoptou o acordo de emitir o presente Informe. 
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II. MARCO INSTITUCIONAL VIXENTE 
 
A teor do disposto no art. 3 da LCGC, o Consello Galego da Competencia é o 
órgano competente para a instrución e resolución dos procedementos que se 
tramitan sobre condutas prohibidas polo art. 1 de Lei defensa da competencia, 
cando as citadas condutas poidan alterar a competencia no ámbito da 
comunidade autónoma de Galicia, nos termos previstos na Lei de coordinación 
das competencias do Estado e as Comunidades Autónomas en materia de 
defensa da competencia (Lei de coordinación). 
 
Cando o Consello Galego da Competencia instrúe e, no seu caso, resolve un 
expediente por prácticas colusorias aplica, como é ben coñecido, a Lei de defensa 
da competencia, dado que as Comunidades Autónomas carecen de competencias 
lexislativas neste ámbito. Así as cousas, as autoridades de competencia 
autonómicas son competentes para aplicar os artigos 65 e 66 da LDC, 
desenvolvidos nos artigos 46 ao 53 do Regulamento de Defensa da Competencia 
(RDC), nos que o lexislador introduciu no noso país o programa de clemencia. En 
suma, o Consello pode recibir, tramitar e -no seu caso- conceder "clemencia” ás 
empresas que llelo soliciten e cumpran os requisitos. 
 
Con estes antecedentes, entendemos que a Proposta de comunicación obxecto 
do presente Informe debería aludir á posibilidade de que as solicitudes de 
clemencia se presenten ante as autoridades de competencia autonómicas e 
arbitrar mecanismos de coordinación para o caso de que isto suceda, 
conxuntamente co resto de autoridades. 
 
A omisión de calquera referencia ás autoridades autonómicas na Proposta de 
comunicación sorprende, así mesmo, se tense en conta que o Regulamento de 
defensa da competencia, obxecto de desenvolvemento pola presente 
comunicación, contén un precepto (art. 53) expresamente dedicado á 
coordinación cos órganos autonómicos "nos procedementos de exención do 
importe da multa". 
 
 
III. A SOLICITUDE DE CLEMENCIA 
 
1. O solicitante de clemencia 
 
O parágrafo 14 da Proposta de comunicación dispón que "pode solicitar 
clemencia "calquera empresa ou persoa física (...) participante nun cartel que 
afecte ao territorio español". 
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Ao noso modo de ver, a anterior afirmación resulta desafortunada por canto 
parece dar a entender que é preciso que o cartel teña unha determinada 
dimensión xeográfica para poder beneficiarse do programa, excluíndo -por 
exemplo- aos acordos que restrinxen a competencia nunha parte do territorio. Así 
as cousas, entendemos que non hai razón para desmarcarse da terminoloxía que 
utiliza o lexislador e empregar -en consecuencia- o tenor literal da LDC, a saber, 
os participantes en cárteles que restrinxan a competencia "en todo ou parte do 
territorio nacional". 
 
2. Preparación da solicitude 
 
O parágrafo 18 da Proposta de comunicación sinala que "a empresa ou persoa 
física que estea a contemplar presentar unha solicitude de clemencia, poderá 
dirixirse ao persoal de contacto da Dirección de Investigación da CNC (Dirección 
de Investigación) indicado na páxina Web da CNC para recibir asistencia sobre a 
presentación da devandita solicitude". 
 
O Consello Galego da Competencia é competente para aplicar os artigos 65 e 66 
de la LDC e, polo tanto, as persoas físicas ou xurídicas que teñan intención de 
participar no programa, tamén poden dirixirse a Subdirección de Investigación do 
Consello para recibir asistencia previa á presentación da solicitude. O mesmo 
pode afirmarse, loxicamente, do resto das autoridades de competencia 
autonómicas. 
 
3. Lugar de presentación 
 
O parágrafo 19 da Proposta de comunicación indica que "a solicitude de 
clemencia debe ir dirixida a Dirección de Investigación", sen prexuízo de que o 
solicitante poida presentala en calquera rexistro administrativo en aplicación do 
art. 38.4 da  Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común. 
 
Na liña que vimos sostendo, sería máis acertado dispoñer que a solicitude debe ir 
dirixida a Dirección de Investigación da CNC ou ao correspondente organismo 
das autoridades de competencia autonómicas. 
 
Así o recoñece, por outro lado, o xa mencionado art. 53 do RGC, o cal alude a "os 
supostos nos que a solicitude de exención se formule ante unha autoridade 
autonómica de competencia,". 
 
 



	   	  

	  
	  

4	  

CONSELLERÍA DE FACENDA

IV. ASIGNACIÓN DA DATA E HORA DE PRESENTACIÓN 
 
O programa de clemencia descansa nun estrito principio de prioridade temporal 
de aí que a data e hora da presentación da solicitude constitúa un aspecto de 
especial relevancia para as empresas participantes. 
 
Ao respecto, o parágrafo 19 da Proposta de comunicación dispón que "aos 
efectos de establecer a súa orde de recepción, de acordo co RDC, este vén 
determinado pola data e hora de entrada no rexistro de la CNC da devandita 
solicitude". 
 
A comunicación debería indicar que a orde de recepción das solicitudes vén 
determinado pola data e hora de entrada no rexistro da CNC ou da autoridade de 
competencia autonómica da que se trate. 
 
En efecto, se unha solicitude se presenta no rexistro do Consello Galego da 
Competencia, parece lóxico pensar que o Consello asigne a data e hora de 
presentación de solicitude, pois -de non ser así- xeraríase incerteza xurídica e 
poderíase prexudicar ás empresas que presentan as súas solicitudes de 
clemencia ante unha autoridade de competencia autonómica, que se verían 
relegadas na orde de prelación sen ningunha razón que o xustifique. 
 
Esta interpretación é a que resulta tamén do tenor literal do art. 53 do RDC o cal 
unicamente dispón que, antes de resolver sobre o fondo do asunto, as 
autoridades de competencia deben someter as denuncias recibidas no marco do 
programa de clemencia ao trámite de asignación común a todos os expedientes, 
pero sen que este feito supoña menoscabo ningún para a empresa que presentou 
a solicitude ante a autoridade autonómica. 
 
Con estes antecedentes, poden darse dous escenarios. Que a autoridade de 
competencia autonómica reciba unha solicitude de clemencia, o expediente 
sométase ao trámite de asignación previsto no art. 2 da Lei de coordinación e 
que, como resultado deste, a autoridade autonómica resolva a totalidade do 
expediente, incluída a solicitude de clemencia. Ou ben que presentada a 
solicitude, a CNC asuma a competencia en asignación e resolva sobre o fondo do 
asunto, respectando a orde de prelación marcada polo lugar de presentación da 
solicitude. 
 
 
V. CAMBIO DE ASIGNACIÓN DO EXPEDIENTE 
 
A Lei de coordinación contempla a posibilidade, altamente infrecuente, de que un 
expediente poida ser resolto por unha autoridade distinta do que o incoou, coas 
excepcións previstas no seu art. 2.4. Pois ben, en tales supostos o art. 53.3 do 
RDC dispón que se deberá recoñecer a exención condicional no suposto de que 
tivese sido concedida con anterioridade ao cambio de asignación. 
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VIN. CONCLUSIÓNS 
 
O Consello Galego da Competencia dá a benvida a esta iniciativa para tratar de 
dotar de maior seguridade xurídica ás solicitudes de clemencia, o que redundará 
nun maior éxito do programa e, por ende, da loita fronte aos cárteles en España. 
 
O Consello Galego da Competencia considera, non obstante, que a Proposta de 
comunicación debe adaptarse ao sistema de aplicación pública vixente no noso 
país para os efectos de considerar a participación deste Consello e do resto das 
autoridades autonómicas no programa de clemencia. 
 


