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1. PRESENTACIÓN 
 
Para dar cumprimento ao disposto no artigo 3.3. letra j) da Lei 

6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da 
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, o Tribunal Galego 
de Defensa da Competencia (TGDC) debe elaborar anualmente unha 
memoria na que dea conta das actividades desenvolvidas polo 
organismo no exercicio anterior e amose os seus obxectivos. 

 
A normativa prescribe que a memoria de actividades se remita 

ao Parlamento de Galicia, correspondéndolle ao presidente do TGDC, 
ao abeiro do artigo 6.1. letra f) da Lei 6/2004, do 12 de xullo, a súa 
presentación, en comparecencia perante a Comisión de Economía (na 
actualidade, de Economía, Facenda e Orzamentos) do Parlamento de 
Galicia, antes do 30 de xuño de cada ano. Esta presentación en sede 
parlamentaria constitúe unha novidade respecto das memorias 
elaboradas por outros organismos equivalentes en España. É de 
interese sinalar o feito de que, no proxecto de nova Lei de defensa da 
competencia, se prevea un trámite similar para a memoria que deberá 
elaborar a Comisión Nacional de Competencia (CNC)1. 

 
O presente documento constitúe a memoria de actividades do 

TGDC correspondente ao ano 2006. Este ano foi o segundo no que o 
TGDC desenvolveu actividades, trala súa creación pola Lei 6/2004, do 
12 de xullo, e o primeiro no que o Tribunal emitiu resolucións, o que 
lle permitiu completar o desenvolvemento de todas as funcións 
asignadas. Esta memoria foi aprobada polo Pleno do TGDC na súa 
sesión do 28 de maio de 2006. 

 
 
 
 

                                                   
1 Artigo 28. Control parlamentario da Comisión Nacional da Competencia, nos seus parágrafos 
1º e 2º. 

5



                                   Memoria 2006 
 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

6

 
Membros do Pleno do TGDC. 

 
 
 

Presidente. 
 

D. José Antonio Varela González. 
(Decreto 277/2004, do 25 de novembro). 

 
 

Vogais: 
 

D. Fernando Varela Carid (Vogal). 
(Decreto 277/2004, do 25 de novembro). 

 
D. Alfonso Vez Pazos (Vogal). 

(Decreto 277/2004, do 25 de novembro). 
 
 

Actúa como Secretario. 
 

D. José Antonio Rodríguez Miguez. 
(Con data de 7 de abril de 2005, o Pleno do Tribunal Galego de 
Defensa da Competencia acordou nomear secretario do Pleno ao 
secretario xeral do TGDC).  
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2. INTRODUCIÓN 
 
A Lei 6/2004, de 12 de xullo, reguladora dos órganos de 

defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, creou o 
Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC) e o Servizo 
Galego de Defensa da Competencia (SGDC). Este feito converteu a 
Comunidade Autónoma de Galicia na segunda, despois de Cataluña, 
que se dotou de órganos propios en materia de defensa da 
competencia. 

 
Tralo nomeamento e toma de posesión dos seus membros, o 

presidente e os dous vogais, o TGDC comezou as súas actividades o 1 
de xaneiro de 2005. 

 
No ano 2005 unha das prioridades básicas do TGDC foi a de 

dotalo dos elementos humanos e materiais imprescindibles para 
desenvolver as súas funcións. A consecución deste obxectivo permitiu 
ao TGDC, no ano 2006, concentrar os seus esforzos no eficaz 
desenvolvemento das funcións que a Lei 6/2004 lle encomenda, e que 
se refiren basicamente á preservación do funcionamento competitivo 
dos mercados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de 
Galicia, garantindo neles a existencia dunha competencia efectiva.  

 
De acordo coa normativa vixente, as funcións do TGDC son as 

tres seguintes: 
 
a. Resolución e sanción de condutas prohibidas polas normas 

de defensa da competencia. 
 
b. Elaboración de informes sobre materias relacionadas coa 

defensa da competencia. 
 
c. Promoción e difusión dos méritos da competencia na 

sociedade galega. 

7
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O TGDC avanzou no cumprimento desas funcións ao longo do 

2006, non só nas actuacións nas que era posible desenvolver unha 
actitude proactiva, como no campo dos estudos acerca da situación da 
competencia en Galicia ou a proxección sobre a sociedade dos méritos 
e vantaxes da competencia, tal como se recolle en detalle nas páxinas 
que seguen, senón tamén ao ditar as súas primeiras resolucións: tres 
recursos contra acordos de arquivo adoptados polo SGDC e unha  
autorización singular. 

 
No que fai á emisión de informes destacan os realizados sobre 

varios proxectos normativos, entre eles, os relativos aos 
Anteproxectos de Lei de transparencia e de boas prácticas na 
administración pública galega, de horarios comerciais de Galicia ou de 
publicidade institucional. Así mesmo débese destacar a colaboración 
activa do TGDC no proceso de elaboración da nova Lei de defensa da 
competencia, actualmente en tramitación nas Cortes Xerais e que 
previsiblemente estará en vigor en 2007. Coa nova norma, os órganos 
propios de defensa da competencia das Comunidades Autónomas 
poderán asumir un maior papel para garantir o funcionamento 
competitivo dos mercados. A asunción das novas tarefas contribuirá, 
sen dúbida, a trasladar á sociedade a importancia do labor que estes 
órganos desenvolven.  
 

O TGDC continuou a apostar no 2006 pola involucración da 
Administración na tarefa de amparar a competencia. Non debemos 
deixar de destacar a incoherencia que suporía que, ao mesmo tempo 
que a Administración dedica esforzos á promoción pública dos valores 
da competencia, as propias Administracións Públicas permitiran, ou 
mesmo favoreceran, condutas ou prácticas anticompetitivas. 

 
O Tribunal tamén prestou especial atención ás relacións 

institucionais, especialmente coas autoridades de defensa da 

8
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competencia da Administración Xeral do Estado e das demais 
Comunidades Autónomas. 

 
De cara ao 2007, e xa concluída a fase de posta en marcha, o 

TGDC pretende continuar no seu esforzo a prol da libre competencia 
en Galicia e reforzar aquelas áreas da súa actividade que permitan 
avanzar máis no fin xeral de amparar e promover a competencia na 
nosa Comunidade Autónoma.  

 
Tendo en conta os comentarios anteriores, a presente memoria 

comeza describindo os órganos galegos de defensa da competencia, 
con particular atención ao propio TGDC, ás súas funcións e aos 
principios que guían a súa actuación. A continuación, no apartado sete 
indícanse os obxectivos a acadar no ano 2006 e detállanse as 
actividades desenvolvidas para acadalos. A memoria conclúe co 
apartado onde se describen os obxectivos do Tribunal para o ano 
2007. 

9
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3. OS ÓRGANOS GALEGOS DE DEFENSA DA 
COMPETENCIA 

 
Galicia presenta a singularidade de ter sido a segunda 

comunidade autónoma que creou órganos propios nesta materia  -
logo de Cataluña- e a primeira que desenvolveu por lei tanto a 
creación destes órganos como a súa regulación básica. 

 
O TGDC foi creado pola Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora 

dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de 
Galicia, como un organismo autónomo de carácter administrativo, 
adscrito á Consellería de Economía e Facenda, con plena 
independencia no exercicio das súas competencias. 

 
Xunto ao TGDC, a mesma Lei creou o SGDC como órgano 

encargado da instrución dos expedientes e de vixiar o cumprimento 
das resolucións do TGDC, integrándoo na Consellería de Economía e 
Facenda con rango de subdirección xeral. 

 
O esquema institucional dos órganos de defensa da 

competencia da Comunidade Autónoma de Galicia correspóndese co 
modelo dos órganos da Administración Xeral do Estado que se recolle 
na Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia, pero non 
co esquema institucional proposto no proxecto de Lei de defensa da 
competencia que se debate hoxe en día nas Cortes Xerais. No novo 
modelo institucional, o Tribunal de Defensa da Competencia e mais o 
Servizo de Defensa da Competencia intégranse nun organismo, a 
Comisión Nacional de Competencia (CNC), configurada como 
organismo público dos previstos na disposición adicional décima da 
Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e funcionamento da 
Administración Xeral do Estado (LOFAXE), e dotada da mesma 
autonomía funcional que a Comisión Nacional do Mercado de Valores 
(CNMV), o Consello de Seguridade Nuclear (CSN) ou a Comisión do 
Mercado das Telecomunicacións (CMT). 

11
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Os órganos galegos de defensa da competencia non actúan 

illadamente: a súa conduta incardínase dentro dun sistema de valores 
-cultura de defensa da competencia-  e dun sistema administrativo de 
defensa da competencia que opera a nivel de toda a Unión Europea e 
que, na actualidade, responde a unha estrutura descentralizada.  

 
No referente á cultura da competencia, no caso galego pódese 

afirmar que existen importantes retos de información e formación aos 
axentes económicos a acadar, dado que se ten identificado un amplo 
descoñecemento desta materia e mesmo a aceptación de valores 
contrarios á libre competencia.  

 
Antes de pasar ao seguinte punto cómpre sinalar que a 

atención das autoridades públicas á defensa da competencia é un 
indicador relevante da súa preocupación por actuar dun xeito correcto 
neste ámbito. A existencia en Galicia dun TGDC e dun SGDC ten que 
ser valorada convenientemente neste sentido.  
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4. O TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA 
COMPETENCIA 

 
A Lei 6/2004, do 12 de xullo, configura ao TGDC como un 

organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de 
personalidade xurídica e orzamento propios, con capacidade de obrar 
e plena independencia no exercicio das súas competencias. 

 
O TGDC está formado por tres membros: o presidente e dous 

vogais. Trátase dun órgano colexiado rexido polo Pleno ao que asiste 
un secretario. 

 
O presidente e os vogais do TGDC foron nomeados polo 

Consello da Xunta de Galicia. O seu nomeamento ten unha duración 
de cinco años, renovable unha soa vez. O presidente e os vogais 
exercen as súas funcións con dedicación absoluta. 

 
Trala aprobación da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de 

transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, 
para a elección do presidente, o Consello da Xunta de Galicia porá en 
coñecemento do Parlamento de Galicia, con carácter previo, o nome 
da persoa proposta, co fin de que poida dispor a súa comparecencia 
ante a comisión correspondente da Cámara2. 

 
A xestión básica do organismo corresponde ao presidente, 

asistido polo secretario xeral e o resto do persoal administrativo do 
mesmo. O secretario xeral do TGDC desenvolve tamén as actividades 
de secretario do Pleno.  

 
 
 
 

                                                   
2 Artigo 16, da Lei 4/2006. 
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4.1. Membros do TGDC 
 
No ano 2006 non houbo ningunha modificación no cadro de 

persoal do TGDC polo que segue a estar formado por 8 persoas: tres 
membros do Pleno, un secretario xeral (Grupo A), dúas secretarias 
(Grupo C), un habilitado (Grupo C) e unha ordenanza (Grupo E). En 
relación a outros organismos semellantes bótase en falta a carencia de 
técnicos especializados en defensa da competencia (Grupo A).  

 
Na actualidade desenvolven as súas tarefas no TGDC as 

seguintes persoas: 
 
José Antonio Varela González. 
Presidente. (Decreto 277/2004, do 25 de novembro). 
 
Fernando Varela Carid. 
Vogal. (Decreto 277/2004, do 25 de novembro). 
 
Alfonso Vez Pazos. 
Vogal. (Decreto 277/2004, do 25 de novembro). 
 
José Antonio Rodríguez Miguez.  
Secretario Xeral e Secretario do Pleno 
(Comisión de servizos dende o 1 de abril de 2005. Foi nomeado 

polo procedemento de libre designación o día 25 de xaneiro de 2006). 
(Con data de 7 de abril de 2005, o Pleno do TGDC acordou 

nomear secretario do Pleno ao secretario xeral do TGDC).  
 
Mª Tareixa de Dios González. 
Secretaria.  
(Incorporación ao TGDC o día 16 de decembro de 2005) 
 
Ana Isabel Canabal Lázara. 

14
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Secretaria.  
(Incorporación ao TGDC o día 29 de decembro de 2005). 
José Juan Lorenzo Salgado. 
Habilitado.  
(Incorporación ao TGDC o día 16 de decembro de 2005). 
 
Josefa Fernández Martínez. 
Ordenanza. 
(Incorporación ao TGDC o día 27 de xuño de 2005). 
 
4.2. Presuposto do TGDC 
 
Para o desenvolvemento do conxunto de actividades 

realizadas, o TGDC dispuxo no ano 2006 dun orzamento de 893.077 
�. O capítulo 1 (gastos de persoal) ascendeu a 437.077 �; o capítulo 2 
(gastos en bens correntes e servizos), a 336.000 �; o capítulo IV 
(transferencias correntes), a 30.000 �, e o capítulo 6 (investimentos 
reais), a 90.000 �. O TGDC executou o 74’9 % do orzamento total.  

 
4.3. Reunións do Pleno do TGDC 
 
Durante o ano 2006, o TGDC tivo 21 reunións de Pleno. Nestas 

sesións tratáronse cuestións relativas ao funcionamento interno do 
TGDC e ás súas actividades. 

 
As datas correspondentes as sesións do Pleno do TGDC foron as 

seguintes: 
 
- Número 19:  23/24 de xaneiro de 2006. 
- Número 20:         2 de febreiro de 2006. 
- Número 21:       14 de febreiro de 2006. 
- Número 23:         8 de marzo de 2006. 
- Número 24:        27 de marzo de 2006. 
- Número 25:        27 de abril de 2006. 
- Número 26:          5 de maio de 2006. 
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- Número 27:        16 de maio de 2006. 
- Número 28:          2 de xuño de 2006: 
- Número 29:   7 de xuño de 2006. 
- Número 30: 13 de xuño de 2006. 
- Número 31: 21 de xuño de 2006. 
- Número 32:   4 de xullo de 2006. 
- Número 33: 11 de xullo de 2006. 
- Número 34: 20 de xullo de 2006. 
- Número 35: 31 de xullo de 2006. 
- Número 36: 14 de setembro de 2006. 
- Número 37:   9 de outubro de 2006. 
- Número 38: 30 de outubro de 2006 
- Número 39: 14 de novembro de 2006. 
- Número 40: 14 de decembro de 2006. 
 

16
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5. FUNCIÓNS DO TGDC 
 
O TGDC ten un amplo abano de funcións, de carácter tanto 

resolutorio como de emisión de informes, ou ditames, así como de 
realización de estudos e de promoción dos beneficios da libre 
competencia nos mercados.  

 
As funcións do TGDC aparecen descritas no artigo 3 da Lei 

6/2004, e compleméntanse coas que se recollen no artigo 1 do 
Decreto 20/2005, de 3 de febreiro, de desenvolvemento da Lei 
6/2004. De acordo ao disposto en ambas normas, as funcións do 
TGDC poden dividirse en tres grandes grupos3. 

 
5.1. Funcións resolutoria e sancionadora 
 
O TGDC ten como primeira función resolver os procedementos 

sancionadores que afecten ás condutas contrarias á competencia que 
se contemplan na Lei 16/1989, de defensa da competencia (LDC) nos 
seus artigos 1, 6 e 7, sempre que teñan efectos soamente no ámbito 
da Comunidade Autónoma de Galicia. Estas condutas son:  

 
a. acordos colusorios,  
b. abuso de posición dominante,  
c. actos de competencia desleal que falseen dun xeito 

significativo a libre competencia. 
 
Xunto a esta función resolutoria, o TGDC pode tamén outorgar 

autorizacións singulares respecto daquelas prácticas nas que, aínda 
que infrinxan o artigo 1 LDC, concorran características que minimicen 

                                                   
3 Adicionalmente, o artigo 4º.2 do Decreto 20/2005, do 3 de febreiro, amplía o elenco de 
funcións atribuídas ao Pleno do TGDC polo artigo 3 da Lei 6/2004, do 12 de xullo, ao 
asignarlle a de elaborar o seu regulamento de réxime interior, que regulará o funcionamento 
do Pleno e, en particular, o réxime de convocatoria e sesións, de acordo co establecido na Lei 
6/2004, do 12 de xullo, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro. 
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os seus efectos desfavorables para a competencia. Débese sinalar que 
unha das novidades importantes que incorpora o novo texto da Lei de 
Defensa da Competencia que se está a tramitar nas Cortes Xerais e, 
precisamente, a supresión destas autorizacións singulares, ao asimilar 
o modelo español ao comunitario, no que o control previo se substitúe 
por un control a posteriori, de xeito que serán os propios operadores 
económicos os que terán que axuizar se a súa conduta pode limitar, 
ou non, a competencia.  

 
5.2. Funcións consultivas e de arbitraxe 
 
Segundo se recolle no parágrafo 3 do artigo 3 da  Lei 6/2004, 

de 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ademais da elaboración da 
memoria anual e do informe sobre a situación da competencia en 
Galicia, o TGDC ten as seguintes competencias consultivas e de 
emisión de informes: 

 
a. Emitir informe, preceptivamente, sobre os proxectos de lei 

polos que se modifique ou derrogue, total ou parcialmente, este texto 
legal, así como os proxectos de normas regulamentarias que o 
desenvolvan. 

 
b. Emitir informe nos procedementos de control das operacións 

de concentración económica regulados na Lei de defensa da 
competencia cando así o solicite o Tribunal de Defensa da 
Competencia da Administración xeral do Estado. 

 
c. Enviarlle ao Tribunal de Defensa da Competencia da 

Administración xeral do Estado a información que lle poida solicitar no 
marco do procedemento de control de concentracións regulado na Lei 
de defensa da competencia. 

 

18
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d. Solicitar comparecer como parte interesada nos 
procedementos de control das operacións de concentración 
económica regulados na Lei de defensa da competencia, cando o 
proxecto ou a operación afecte empresas radicadas ou con 
establecementos abertos no territorio da Comunidade galega. 

 
e. Emitir, por requirimento do Servizo de Defensa da 

Competencia da Administración xeral do Estado, o informe preceptivo, 
non vinculante, en relación con aquelas condutas que, afectando un 
ámbito supraautonómico ou ó conxunto do mercado español incidan, 
de forma significativa, no territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

 
f. Emitir informe con carácter non vinculante sobre a apertura 

de grandes establecementos comerciais no ámbito territorial da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
g. Realizar as funcións de arbitraxe, tanto de dereito coma de 

equidade, que lle encomenden as leis. 
 
h. Elaborar o informe que, por pedimento do órgano xudicial 

competente, prevé o artigo 13 da Lei de defensa da competencia 
sobre as eventuais indemnizacións de danos e perdas derivadas das 
condutas previstas nos artigos 1, 6 e 7 da mencionada lei, cando os 
procedementos que teñan por obxecto tales condutas prohibidas lle 
correspondesen á Comunidade Autónoma de Galicia.  

 
i. Emitir informe, con carácter facultativo e non vinculante, 

sobre os proxectos de concesión de axudas a empresas con cargo a 
recursos públicos, en relación cos seus efectos sobre as condicións de 
competencia, sen prexuízo das competencias que nesta materia lle 
corresponden ao Tribunal de Defensa da Competencia da 
Administración xeral do Estado e á Comisión Europea. Para estes 
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efectos, o concepto de axuda pública será o que define o artigo 19.2 
da Lei de defensa da competencia. 

 
 
 
5.3. Funcións de promoción e difusión na sociedade dos 

méritos da competencia 
 
Para potenciar a actividade do TGDC, o Decreto 20/2005, do 3 

de febreiro, de desenvolvemento da Lei 6/2004, do 12 de xullo, 
reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade 
Autónoma de Galicia4 incorpora no seu artigo 1 a posibilidade de que 
o TGDC:   

 
a. lle comunique ao SGDC aquelas actividades das que teña 

coñecemento que poidan dar lugar á instrución dun expediente por 
condutas incluídas no ámbito de aplicación da Lei 6/2004, 

 
b. promova a realización de estudos en materia de 

competencia, 
 

c. difunda na sociedade os beneficios que comporta a libre 
competencia.  

 
Estas tres novas competencias recoñecidas ao TGDC responden 

evidentemente ao impulso proactivo que este organismo quere 
imprimir a súas actuacións, xa que responden ás suxestións 
efectuadas polo mesmo na elaboración da citada norma, ao abeiro do 
disposto no artigo 3.3. a) da súa lei de creación.  

                                                   
4 DOG nº. 32, do 16 de febreiro de 2005, p. 2.639. 
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6. PRINCIPIOS GUÍA DO TGDC 
 
En diversas sesións do Pleno e mesmo en debates informais, os 

membros do TGDC amosaron o seu acordo sobre a importancia de 
dispor dun conxunto de principios guía, compartidos e asumidos por 
todos, que o orientaran na súa actividade. Estes valores, asumidos 
polo membros do TGDC, son os seguintes: 

 
a. Actuación independente. 
 
b. Excelencia profesional. 

 
c.  Transparencia. 

 
d.  Respecto dos principios éticos que deben guiar a actuación 

dos servidores públicos. 
 

e. Atención ao público coa máxima cortesía e rapidez.  
 

f. Traballo en equipo. 
 

g.  Cooperación con outros organismos da Administración. 
 
Como xa se indicou na Memoria do 2005, no punto relativo á 

transparencia débense salientar as particularidades do TGDC, que fan 
que teña o deber de garantir a confidencialidade da información que 
se pode conter nos expedientes. Neste sentido o artigo 21 da Lei 
6/2004, de 12 de xullo, sinala que todas as persoas que tomen parte 
na tramitación dos expedientes previstos nesta lei están obrigadas a 
gardaren segredo. Este aspecto singular do TGDC debe ser destacado 
dun xeito especial. 
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7.  OBXECTIVOS E ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS POLO 
TGDC NO ANO 2006  

 
Para o ano 2006 o TGDC fixara como obxectivos os seis 

seguintes:  
 
a. Resolver dun xeito adecuado e rápido os expedientes 

relativos a condutas anticompetitivas e autorizacións singulares que 
teñan entrada no mesmo. 

 
b. Realizar informes e funcións consultivas. 
 
c. Estimular a actuación de oficio do SGDC. 
 
d. Afondar no coñecemento da realidade dos mercados galegos 

dende a perspectiva de competencia. 
 
e. Promover o coñecemento dos beneficios da libre competencia 

e do funcionamento dos órganos de defensa da competencia. 
 
f. Ampliar e fortalecer as relacións institucionais do TGDC. 
 
As actividades do TGDC no ano 2006 estiveron orientadas a 

lograr os obxectivos fixados para ese ano. No desenvolvemento das 
mesmas o TGDC asumiu unha actitude proactiva. 

 
7.1. Resolución de expedientes polo TGDC no ano 2006 
 
O primeiro obxectivo do TGDC era o de resolver dun xeito 

adecuado e rápido os expedientes relativos a condutas 
anticompetitivas e autorizacións singulares que tiveran entrada no 
mesmo. 
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O modelo de dúas autoridades –Tribunal e Servizo- que se 
recolle na Lei 6/2004, do 12 de xullo, encomenda a instrución dos 
expedientes ao SGDC e a resolución ao TGDC. Este esquema implica, 
necesariamente, que ao TGDC só cheguen os expedientes tras ser 
instruídos polo SGDC. 

 
O TGDC ten a competencia de resolver, ben como órgano 

resolutorio, respecto das propostas de sanción efectuadas polo SGDC, 
ben en vía de recurso, sobre os actos e acordos adoptados polo SGDC. 
No ano 2006, o TGDC examinou tres recursos contra actos do SGDC, 
concretamente contra acordos de arquivo.   

 
Xunto a competencia de resolución destes expedientes, o TGDC 

asume a de conceder, ou denegar, as solicitudes de autorización 
singular que se presenten no SGDC, respecto de condutas que pese a 
infrinxir a prohibición xeral do artigo 1.1 LDC, aporten elementos 
positivos que xustifiquen a súa autorización.  

 
Conforme ao sistema aínda vixente, e á espera dos cambios que 

vai introducir a nova Lei de defensa da competencia, os operadores 
económicos que incorran nunha práctica prohibida polo citado artigo 
1.1 LDC, pero que entendan que se poden acoller a unha excepción, 
deberán solicitala previamente (notificación previa), con carácter 
individual, conforme ao artigo 3 LDC, agás que se poidan amparar 
nunha exención por categorías ou en bloque, ás que se refire o artigo 
4 da mesma Lei. 

 
No ano 2006 o TGDC examinou unha solicitude de autorización 

singular. 
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7.1.1. Recursos contra actos do SGDC 
 
O procedemento de recurso contra actos do SGDC recóllese nos 

artigos 47 e 48 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de Defensa da 
Competencia. 

 
Segundo o citado procedemento, os actos do SGDC que decidan 

directa ou indirectamente o fondo do asunto, determinen a 
imposibilidade de continuar un procedemento ou produzan 
indefensión ou prexuízo irreparable a dereitos ou intereses lexítimos, 
serán recorribles ante o TGDC no prazo de dez días. 

 
O recurso presentarase ante o TGDC, que solicitará ao SGDC a 

remisión do correspondente expediente administrativo, co seu  
informe, no prazo de cinco días hábiles. No caso de que o TGDC 
aprecie que o recurso ten sido interposto fora de prazo, o rexeitará 
sen máis trámites. 

 
No ano 2006, no SGDC tiveron entrada 20 expedientes, que 

multiplicaron por 10 o número correspondente a 2005 (2). Destes 20 
expedientes, 9 corresponden a autorizacións singulares, sendo 8 da 
modalidade de rexistros de morosos. Dos datos resulta obvio que 
neste ano o SGDC intensificou o seu labor instrutor, malia os escasos 
recursos persoais de que dispón.  

 
Porén, na actualidade, as autorizacións para os rexistros de 

morosos, ao abeiro do Real Decreto 602/2006, do 19 de maio, polo 
que se aproba o Regulamento de exención de determinadas categorías 
de acordos de intercambio de información sobre morosidade, non 
teñen que se conceder polas autoridades de competencia, tendo as 
empresas que realizar unha auto-avaliación das súas características.  
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Dos expedientes arquivados polo SGDC, o TGDC tivo que 
examinar durante o 2006 tres recursos contra acordos de arquivo. 
Trátase dos expedientes:  

 
- R 1/2006: Reloxos de Ferrol: Resolto polo Pleno nº 32, do 4 

de xullo de 2006.  
 
Neste primeiro expediente examinouse en vía de recurso o 

arquivo efectuado polo SGDC da denuncia presentada polo titular dun 
establecemento de reloxería da cidade de Ferrol contra un 
subministrador de reloxos deportivos para mergullo, por presunta 
negativa a efectuar o subministro solicitado. 
 

O Pleno estimou o recurso considerando que se debería 
afondar na instrución para verificar o alcance dos feitos denunciados. 

 
- R 2/2006: Matadoiro de Ourense: Resolto polo Pleno nº 36, do 

14 de setembro de 2006. 
 
Neste expediente analizábase tamén un recurso interposto 

contra o arquivo efectuado polo SGDC. O expediente centrábase na 
posible existencia dunha conduta contraria á competencia derivada da 
falta de cobro polo Concello do custo da auga á empresa 
concesionaria do servizo de matadoiro, o que prexudicaba 
comparativamente aos seus competidores. O TGDC resolveu 
desestimar o recurso ao non apreciar indicios de conduta contraria á 
competencia.  

 
- R 3/2006: Venda Ambulante: Resolto polo Pleno nº 36, do 14 

de setembro de 2006. 
 
Este expediente tiña que ver tamén co arquivo efectuado polo 

SGDC da denuncia presentada por un particular sobre a existencia de 
presuntas prácticas contrarias á competencia no sector da venda 
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ambulante. Tralo exame do expediente, o TGDC considerou 
parcialmente o recurso, estimando que o SGDC debía afondar nos 
feitos denunciados, atendendo á importancia estratéxica do sector, 
dada a estrutura do poboamento en Galicia.  

 
7.1.2. Autorizacións singulares 
 
A pesares da prohibición contida no artigo 1.1 da Lei 16/1989, 

do 17 de xullo, de Defensa da Competencia, no que se  prohibe, con 
carácter xeral, “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 mercado nacional”, é 
posible admitir a validez de determinadas condutas, en principio 
prohibidas. 

 
No ano 2006 o TGDC examinou a primeira solicitude de 

autorización singular, o expediente A 2/2006. Inspección Técnica de 
edificacións II. Resolto polo Pleno nº 40, do 14 de decembro de 2006. 

 
Neste expediente axuizábase unha solicitude de autorización 

singular formulada polo Concello de Vigo relativa ao establecemento 
dun mecanismo de colaboración, a través dun convenio, con 
determinados colexios profesionais para efectuar, con carácter 
subsidiario, a inspección técnica de edificacións establecida pola 
normativa vixente. 
 

O Pleno rexeitou a solicitude entendendo que o citado 
convenio podería prexudicar á competencia.  
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7.2. Realizar informes e funcións consultivas 
 
O segundo dos obxectivos fixados polo TGDC para 2006 tiña 

que ver co cumprimento,  dun xeito adecuado, das funcións que lle 
foron asignadas en materia consultiva e de emisión de informes. 

 
Na medida en que o seu labor nesta materia está condicionado 

pola necesidade da previa petición polos órganos competentes para 
solicitalos, o TGDC tentou trasladar a ditos órganos a importancia das 
cuestións relativas á competencia e a oportunidade que representa 
poder dispor dun asesoramento específico nesta materia. 

 
Durante o ano 2006, o TGDC desenvolveu estas actividades en 

dúas áreas informes sobre proxectos normativos e informes sobre 
instalación de grandes establecementos comerciais. 

 
Na Táboa 1 recóllese a evolución dos informes de ámbolos dous 

tipos realizados polo TGDC. 
 
Táboa 1. Informes realizados polo TGDC 

 2005 2006 
Informes sobre proxectos 
normativos 

3 3 

Informes sobre instalación de 
grandes establecementos 
comerciais 

 
85 

 

 
36 

 
 
 
 
 
 

                                                   
5 No 2005 tiveron entrada 9 expedientes, dos que se resolveron no mesmo ano 8. 
6 En 2006 resolveuse o expediente GEC 9/2006, que tivo a súa entrada en 2005. 
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7.2.1. Emisión de informes sobre proxectos normativos 
 
Nesta materia débese facer referencia a tres proxectos: (a) o 

Anteproxecto de Lei de transparencia e de boas prácticas na 
administración pública galega; (b) o Anteproxecto de Lei de horarios 
comerciais de Galicia, e (c) o Anteproxecto de Lei de publicidade 
institucional. 

 
a. Proxecto de Lei  de transparencia e de boas prácticas na 

administración pública galega.  
 
O TGDC participou no proceso de preparación do proxecto que 

deu lugar á Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas 
prácticas na Administración pública galega. 
 

No texto sometido á consideración do TGDC, ademais dunha 
mención expresa ao procedemento de designación do presidente dese 
organismo, incluíanse mencións ó control de subvencións e 
determinadas regras destinadas a incrementar a transparencia na 
xestións dos asuntos públicos. 
 

O TGDC mostrou a súa plena coincidencia cos obxectivos 
marcados pola norma e mesmo propuxo que o sistema de consulta 
previa ao Parlamento galego se estendera non só ao nomeamento do 
seu presidente, senón tamén ao dos seus vogais. 
 

Así mesmo, o TGDC argumentou sobre a necesidade de 
establecer mecanismos axeitados respecto da información sobre axudas 
públicas, como elemento imprescindible para efectuar as funcións que a 
norma lle tiña previsto atribuír.   

 
Este informe foi encomendado polo Pleno do 2 de febreiro de 

2006 ao vogal D. Alfonso Vez Pazos. 
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b. Proxecto de lei de horarios comerciais de Galicia. 
 
Outro texto sobre o que o TGDC puido amosar a súa opinión, 

foi o relativo ao Anteproxecto de Lei de horarios comerciais de Galicia, 
que sería finalmente aprobado polo Parlamento como Lei 13/2006, do 
27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia. 
 

O TGDC destacou a incidencia da intervención pública na 
regulamentación dos horarios comerciais dende o punto de vista da 
competencia e o marxe que ofrecía a normativa estatal. 

 
Este informe foi encomendado polo Pleno do 4 de xullo de 2006 

ao vogal D. Fernando Varela Carid. 
 
c. Anteproxecto de Lei de publicidade institucional. 

 
Finalmente, o TGDC tamén informou o Anteproxecto de Lei  de 

publicidade institucional de Galicia, salientando a importancia de 
establecer procedementos competitivos e transparentes dado o peso 
da publicidade de carácter institucional neste mercado.  

 
O TGDC subliñou a importancia de recoller na normativa os 

principios de publicidade, concorrencia e non discriminación, así como 
o establecemento de criterios para a adxudicación.  

 
Este informe foi encomendado polo Pleno do 14 de decembro de 

2006 ao presidente do TGDC D. José Antonio Varela González. 
 

7.2.2. Emisión de informes sobre a implantación de grandes 
establecementos comerciais 

 
O artigo 3 da Lei 6/2004, do 12 de xullo, no seu parágrafo 

terceiro, letra f), establece entre as competencias consultivas e de 
emisión de informes que corresponden ao TGDC a de “emitir informe 
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con carácter non vinculante sobre a apertura de grandes 
establecementos comerciais no ámbito territorial da Comunidade 
Autónoma de Galicia”.  

 
A orixe dos citados informes atópase no Decreto 341/1996, do 

13 de setembro, polo que se crea a Comisión Consultiva de 
Equipamentos Comerciais e se regula a implantación de grandes 
establecementos comerciais na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Esta norma introduciu un sistema de autorización en virtude do cal a 
apertura dun grande establecemento comercial7 require da obtención 
dunha licenza comercial específica que outorgará a Comunidade 
Autónoma de Galicia (artigo 7 do Decreto). 

 
Nos citados informes identifícase ao solicitante e examínase o 

proxecto presentado tomando en consideración as súas características 
físicas, a súa oferta e o importe do investimento previsto. Así mesmo, 
analízanse as características da zona de influencia do establecemento 
comercial, os competidores e a cota de mercado posible da nova gran 
superficie. Finalmente, identifícanse os efectos sobre a competencia 
que podería ocasionar a apertura do novo establecemento comercial. 

 
No ano 2006, o TGDC informou sobre tres expedientes 

relativos á instalación de grandes superficies comerciais8, sendo un 
destes, un que tivera entrada a finais do 2005. Os expediente sobre os 
que o TGDC emitiu informe foron os seguintes:  

 
 
 

                                                   
7 O Decreto 341/1996, do 13 de setembro, no seu artigo 6, sinala que “terán a consideración 
de grandes establecementos comerciais, para os efectos do disposto neste decreto, os locais e 
as construcións ou instalacións de carácter fixo e permanente destinados ó exercicio regular de 
actividades comerciais, da que a superficie útil para a exposición e venda ó público sexa 
superior a 2.500 metros cadrados”. 
 
8 A finais do 2006 tivo entrada un novo expediente, o GEC 12/2006. BRICOKINGS, S.L. Concello 
de Oleiros (A CORUÑA), que foi informado ao comezo do 2007.  
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a. GEC 9/2005. EROSMER IBERICA, S.A. Concello de Vigo. 

 
Relator: D. Alfonso Vez. Pazos. 

 
Data de emisión do informe: 2 de febreiro de 2006. 
 
b. GEC 10/2006: EROSMER IBÉRICA, S. Concello da Coruña.  

 
Relator: José Antonio Varela González. 

 
Data de emisión do informe: 8 de marzo de 2006. 

 
c. GEC 11/2006: IKEA IBÉRICA, S. A. Concello da Coruña.  

 
Relator: Fernando Varela Carid. 
 
Data de emisión do informe: 31 de xullo de 2006.  
 
7.2.3. Emisión de informes e solicitude de comparecencia en 

concentracións económicas 
 
En materia de concentracións económicas son os órganos da 

Administración xeral do Estado9 os que teñen en exclusiva a 
competencia para examinar as notificacións dos expedientes (SDC) e, 
no seu caso, emitir o informe (TDC) sobre se a operación pode 
obstaculizar o mantemento dunha competencia efectiva no mercado 
de referencia. A competencia resolutiva, agás nos casos de 
terminación convencional, correspóndelle ao Ministro de Economía e 
Facenda ou ao Consello de Ministros. 

 

                                                   
9 Artigo 1.5 da Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de Coordinación das Competencias do Estado e 
as Comunidades Autónomas en materia de Defensa da Competencia. 
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Malia o anterior, o artigo 3.3 da Lei 6/2004, do 12 de xullo, 
reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade 
Autónoma de Galicia, atribúe ao TGDC as seguintes funcións: 

 
“b) Emitir informe nos procedementos de control das operacións 

de concentración económica regulados na Lei de defensa da 
competencia cando así o solicite o Tribunal de Defensa da 
Competencia da Administración xeral do Estado. 

 
c) Enviarlle ao Tribunal de Defensa da Competencia da 

Administración xeral do Estado a información que lle poida solicitar no 
marco do procedemento de control de concentracións regulado na Lei 
de defensa da competencia. 

 
d) Solicitar comparecer como parte interesada nos 

procedementos de control das operacións de concentración 
económica regulados na Lei de defensa da competencia, cando o 
proxecto ou a operación afecte empresas radicadas ou con 
establecementos abertos no territorio da Comunidade galega.” 

 
No ano 2006 non lle foi requirido ao TGDC a emisión de 

informe algún, nin se efectuou solicitude de comparecencia como 
parte interesada en ningún expediente notificado ao SDC.  

 
Porén, co obxectivo de verificar a concorrencia das condicións 

establecidas no artigo 3.3.d) para solicitar, no seu caso, a 
comparecencia como parte interesada, o TGDC deseñou un 
procedemento ad hoc que permite detectar os casos con afectación a 
Galicia cando se inicia o procedemento ante o SDC, co obxecto de 
poder valorar a solicitude de comparecencia se finalmente o 
expediente é remitido ao TDC.   
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No ano 2006 examináronse 11 expedientes de concentración, 
sen que en ningún deles o TGDC tivera que decidir sobre a 
comparecencia.  

 
 7.3. Estimular a actuación de oficio do SGDC 
 
Ao abeiro da previsión contida no artigo 1 do Decreto 20/2005, 

do 3 de febreiro, de desenvolvemento da Lei 6/2004, do 12 de xullo, 
o TGDC tratou de estimular a actuación de oficio do SGDC, dentro do 
escrupuloso respecto á división de funcións establecida legalmente, 
dando conta ao SGDC de diversas noticias de prensa relativas a 
condutas potencialmente relacionadas coas incluídas no ámbito de 
aplicación da Lei 6/2004. 

 
7.4. Afondar no coñecemento da realidade dos mercados 

galegos dende unha perspectiva de competencia 
 
O TGDC cree a necesidade de coñecer os mercados galegos 

dende a perspectiva da competencia. De acordo co enfoque proactivo 
que decidiu dar a súa actividade, o TGDC asumiu dende un principio a 
conveniencia de elaborar estudos xerais ou sectoriais destinados a 
coñecer a realidade, sempre no eido dos comportamentos nos que 
pode incidir no exercicio das súas funcións. 

 
Para acadar este obxectivo o TGDC analizou en diversos Plenos 

os posibles temas e sectores sobre os que era preciso afondar, non so 
para coñecer a posible existencia de problemas de competencia, 
senón tamén para determinar, no seu caso, mecanismos de estímulo 
da mesma. 

 
Tamén foi obxecto de debate o xeito de levalos a cabo. A este 

respecto o Pleno tomou en consideración os medios materiais propios 
de que dispón para abordar directamente, considerando conveniente 
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que algúns deles foran elaborados, en todo ou en parte, por medio 
alleos ao propio TGDC10. 

 
7.4.1. Estudos realizados polo TGDC 
 
Nos diversos debates que se mantiveron no TGDC para 

seleccionar os posibles temas de estudo, tomouse en consideración a 
experiencia do Tribunal de Defensa da Competencia, examinando os 
casos resoltos polo mesmo nos últimos anos, así como as suxestións 
recibidas por diversos operadores galegos, así como de profesionais 
especializados no campo da economía industrial e da competencia.  

 
Para a realización dos estudos externos, e malia tratarse de 

“contratos menores” pola súa contía, o TGDC convocou diversos 
procedementos de licitación pública, tratando de dar a coñecer a 
través da súa páxina web, de comunicacións individualizadas e mesmo 
da publicación de anuncios no Diario Oficial de Galicia, o interese da 
institución por contar co maior número de potenciais licitadores.  

 
7.4.1.1. Estudo 1/2006 EE: Panorama Competitivo de Galicia 
 
Dos debates mantidos no seno do TGDC determinouse que 

podía ser de interese que o primeiro estudo a realizar tivera por 
obxecto identificar os sectores onde poderían existir máis restricións 
á competencia. Froito desta reflexión xurdiu o Estudo 1/2006 EE, 
sobre o “Panorama Competitivo de Galicia”. O traballo foi 
encomendado ao Grupo Jean Monnet de Economía Industrial Europea 
da Universidade da Coruña, baixo a dirección do profesor doutor don 
Andrés Faiña Medín, catedrático da citada Universidade.  

 
Neste estudo efectuouse unha análise dos distintos sectores da 

economía galega co obxectivo de identificar posibles áreas de 

                                                   
10 Para diferenciar a orixe dos estudos, o Pleno decidiu identificalos coas siglas “EI”, para os 
elaborados internamente no seno do TGDC e “EE” para os de orixe externa. 
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actividade que podan ter un maior risco de prácticas anticompetitivas. 
Con ese fin, o estudo investigou, por unha parte, a evolución 
comparada dos índices de prezos relativos en Galicia respecto aos 
índices de prezos en España e outras Comunidades Autónomas para 
36 rúbricas do IPC, e por outra parte, os índices de concentración 
sectoriais seguindo a clasificación CNAE. Sobre esa base analítica, o 
estudo efectuou unha primeira avaliación aproximada do nivel de 
competencia existente en 44 sectores económicos, a nivel de dous 
díxitos da clasificación CNAE, e en 96 subsectores, a nivel de tres ou 
catro díxitos CNAE. 

 
7.4.1.2. Estudo 2/2006 EI: Alcance e contido da función arbitral 

atribuída ao Tribunal Galego de Defensa da Competencia 
 
Outro estudo de interese para o TGDC foi o relativo á función de 

arbitraxe que se lle pode encomendar ao TGDC segundo a  Lei 6/2004 
(punto g. do artigo 3.3), dadas as dúbidas existentes sobre esta 
función.  

 
Na medida en que o estudo tiña unha temática exclusivamente 

xurídica, e mesmo procedimental, foi asumido directamente por un 
dos membros do Pleno, o vogal don Alfonso Vez Pazos, coa 
colaboración do secretario xeral, don José Antonio Rodríguez Miguez.  

 
O obxectivo do estudo era afondar no alcance da competencia 

atribuída ao Pleno do TGDC no artigo 3.3, letra g), da Lei 6/2004, do 
12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da 
Comunidade Autónoma de Galicia. A tal efecto efectuouse unha 
análise da norma e dos seus antecedentes, tratando de delimitar o 
alcance preciso desta atribución competencial dende unha perspectiva 
práctica. 
 

Cómpre destacar que esta función non aparece recoñecida 
explicitamente na Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de Coordinación das 
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Competencias do Estado e das Comunidades Autónomas en materia 
de Defensa da Competencia. Malia que só a Lei 6/2004, do 28 de 
decembro, de creación do Tribunal de Defensa da Competencia da 
Comunidade de Madrid recolle unha competencia idéntica, é previsible 
que a nova Lei de Defensa da Competencia a xeneralice ao conxunto 
das autoridades autonómicas de defensa da competencia. 

 
O estudo está a disposición do publico na páxina web 

institucional do TGDC. 
 
7.4.1.3. Estudo 3/2006 EE: Dereito da Competencia e Sector 

Agrario 
 
Atendendo á fundamental importancia económica do sector 

agrario na Economía de Galicia, o terceiro eido no que o TGDC centrou 
a súa atención foi neste sector. Con caracter previo a outros estudos 
máis específicos, o TGDC tiña interese en fixar o marco xurídico das 
relacións entre competencia e sector agrícola, tendo en conta as 
particularidades que derivan da Política Agrícola Común (PAC), na que 
se desenvolve esta actividade. 

 
Froito de esta iniciativa foi o Estudo 3/2006 EE, que co título 

“Dereito da Competencia e Sector Agrario”, foi encomendado aos  
profesores, Anxo Tato Plaza, da Universidade de Vigo, e Fernando 
García Cachafeiro, da Universidade da Coruña. O estudo está a 
disposición do publico na páxina web institucional do TGDC. 
  

Ademais de ser incorporado á páxina web institucional do 
TGDC, o citado estudo foi presentado polo seu presidente, con 
carácter previo, ás organizacións agrarias galegas máis 
representativas.  
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7.4.1.4. Estudo 4/2006 EI: Análise dos efectos na competencia 
da operación de concentración  Gas Natural–Endesa en Galicia 

 
O cuarto estudo efectuado polo TGDC en 2006 tivo a súa orixe 

no expediente de adquisición do control exclusivo sobre ENDESA, S.A. 
por Gas Natural SDG, S.A. mediante oferta de adquisición de acciones 
(OPA) sobre el 100% do seu capital, que foi examinado polos órganos 
de defensa da competencia da Administración Xeral do Estado 
(SDC/TDC). O seu obxectivo era coñecer a súa posible incidencia na 
competencia en Galicia. 

 
A operación de concentración GAS NATURAL – ENDESA tiña 

potencialmente efectos: (a) sobre a competencia e (b) industriais e 
laborais. Mentres que os efectos sobre a competencia tenden a ser 
xerais, e afectan aos mercados no nivel en que están definidos; os 
segundos tenden a ser locais, afectando directamente as zonas onde 
se localizan os establecementos industriais. 
 

Para que unha operación de concentración provoque efectos 
anti-competitivos nun determinado mercado teñen que darse dúas 
condicións. Primeira, as empresas participantes na mesma deben estar 
activas no mercado afectado e, segunda, o mercado debe estar 
liberalizado. Pola súa banda, os efectos dunha concentración sobre a 
competencia poden ser de tres tipos: (a) horizontais, (b) verticais, e (c) 
conglomerais.  

 
A conclusión xeral é que os efectos sobre a competencia da 

operación de concentración económica GAS NATURAL–ENDESA en 
Galicia se producen fundamentalmente a través da súa integración no 
mercado peninsular español. Especificamente en Galicia, a operación 
non produce cambios relevantes no grado de concentración nos 
mercados de xeración de electricidade, subministro de electricidade e 
subministro de gas; tampouco ten efectos verticais significativos e, 
por último, non da lugar a que as redes de electricidade e gas estean 
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nas mans dun único operador. Así pois, Galicia atópase entre as 
Comunidades Autónomas nas que os efectos específicos sobre a 
competencia son máis limitados.  
 

O estudo, que foi elaborado polo presidente do TGDC, José 
Antonio Varela González, atópase a disposición do publico na páxina 
web institucional do TGDC. 

 
7.4.1.5. Estudo 5/2006 EE. Estudo sobre o sector do transporte 

de mercadorías por estrada en Galicia 
 
O quinto estudo, elaborado pola empresa consultora 

INGEBAIRES S.L. a instancias do TGDC, tiña por obxecto o sector do 
transporte de mercadorías por estrada. Neste caso a selección do 
sector estivo determinada pola súa singular importancia no 
desenvolvemento económico de Galicia.  

 
O estudo fai un repaso sucinto sobre os principais aspectos do 

transporte de mercadorías por estrada, apuntando algún dos 
problemas que esta actividade presenta dende o punto de vista da 
competencia. Como os estudos anteriores atópase a disposición do 
público na páxina web institucional do TGDC.  

 
7.4.1.6. Estudo 6/2006 EE. Estudo sobre a 

distribución/exhibición cinematográfica en Galicia 
 
O sexto estudo impulsado polo TGDC tivo por obxecto a análise 

da distribución e da exhibición cinematográficas en Galicia. O TGDC 
mantivo unha entrevista con representantes do sector, que explicaron 
ás autoridades da competencia, tanto nacionais como autonómicas, os 
problemas de competencia que tiñan detectado na súa actividade 
empresarial. Estas circunstancias fixeron que se considerara axeitado 
coñecer as particularidades do sector en Galicia. 
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O traballo foi encomendado a un grupo de investigadores da 
Universidade da Coruña, dirixido polo profesor doutor don José 
Manuel Sánchez Santos. Baixo o título “Estudo sobre a distribución/ 
exhibición cinematográfica en Galicia”, foi clasificado como 6/2006 
EE.  

 
Este estudo afonda nos aspectos básicos do mercado 

cinematográfico, destacando as características da exhibición e 
distribución en Galicia, e os problemas de competencia que suscita. 
Sobre a base deste estudo, xa no 2007, o TGDC efectuou unha 
avaliación propia. 
 

O estudo, que xa está a disposición do público na páxina web 
institucional do TGDC, foi distribuído no sector, tanto entre os 
axentes públicos como privados. 

 
7.4.1.7. Estudo 7/2006 EE. Estudo sobre a competencia nos 

servizos portuarios básicos en Galicia 
 
O traballo foi encomendado a un grupo de investigadores da 

Universidade da Coruña, dirixido polo profesor doutor don Fernando 
González Laxe. Neste caso a selección do sector estivo determinada 
pola súa importancia no desenvolvemento económico de Galicia.  

 
O estudo analiza os portos e os clasifica, así como os servizos 

portuarios e a súa regulación; tamén apunta algúns dos problemas 
que esta actividade presenta dende o punto de vista da competencia. 
Como os estudos anteriores atópase a disposición do público na 
páxina web institucional do TGDC.  
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7.4.1.8. Estudo sobre as percepcións da competencia das 
empresas galegas 

 
En 2006 o TGDC levou a cabo a primeira enquisa sobre niveis 

de percepción da competencia en Galicia dirixida aos empresarios 
galegos. 

 
A metodoloxía de traballo empregada nesta ocasión supuxo en 

primeiro lugar a elaboración dun cuestionario axeitado. Neste labor 
actuou como relator o presidente do TGDC, don José Antonio Varela 
González. Unha vez aprobado polo Pleno o cuestionario, a seguinte 
etapa consistiu na recollida dos datos. O traballo de campo foi 
encomendado a unha empresa especializada nesta tarefa. A fase final 
de tratamento e análise dos datos foi tamén realizada polo presidente 
do TGDC. 

 
Os obxectivos concretos do estudo eran coñecer:  

 
a. o grao no que os empresarios xulgan que existen abusos nos 
mercados,  
b. o grao no que os empresarios xulgan que existen barreiras á 
entrada nos mercados, 
c. o grao de notoriedade da lei de defensa da competencia, 
d. o grao de notoriedade dos órganos de defensa da 
competencia.  
 
Entre os resultados más salientables destacan, entre outros, o 

notable descoñecemento da normativa de defensa da competencia, xa 
que menos do 3% dos entrevistados di ter un gran coñecemento da 
mesma. Tamén resulta de interese o feito de que a maioría dos 
entrevistados (64,4%) crea que ás empresas lles resulta doado vulnerar 
a lei de defensa da competencia con impunidade. Este dato indica a 
relevancia de asumir un enfoque proactivo na procura das condutas 
ilícitas neste ámbito.  
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7.5. Promover o coñecemento dos beneficios da libre 
competencia e do funcionamento dos órganos de defensa da 
competencia 

 
Unha das evidencias mais claras que puido detectar o TGDC na 

súa aínda breve andaina é a necesidade de transmitir á sociedade 
galega os valores da competencia e os beneficios que dende o punto 
de vista dos operadores económicos, e mesmo dos consumidores, se 
poden derivar do funcionamento competitivo dos mercados. 

 
Por iso, o TGDC asumiu como compromiso esencial o de 

promover o coñecemento dos beneficios da libre competencia e do 
funcionamento dos órganos de defensa da competencia na sociedade 
galega. 

 
Co este obxectivo o TGDC desenvolveu en 2006 diversas 

actividades planificadas coa intención de trasladar a súa existencia ao 
maior número de sectores sociais e económicos posibles. 

 
Este esforzo traducíuse tanto na organización e, mesmo, o 

financiamento de cursos e xornadas destinados a públicos diferentes, 
na distribución de información directa as empresas, e nos contactos 
con representantes de asociacións de consumidores e de produtores. 

 
7.5.1. Cursos, xornadas e conferencias organizados polo TGDC 
 
O TGDC tentou acadar o obxectivo de dar a coñecer á sociedade 

galega os méritos da competencia a través de un amplo abano de 
iniciativas, tratando, cando é posible, de abarcar ao maior número de 
colectivos posibles. 

 
Dende esta perspectiva, en 2006, o TGDC organizou 

directamente  -ou contribuíu co terceiros-  cursos, xornadas ou 
conferencias, para transmitiren tanto aos estudantes, como aos 
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empresarios e profesionais, a importancia da competencia e a 
existencia de órganos galegos constituídos, precisamente, para 
garantila. 

 
7.5.1.1. Curso de formación para persoal da Xunta de Galicia 
 
O TGDC organizou, no marco dos Cursos de formación 

continuada para persoal  da Xunta de Galicia 2006, os días 22 a 24, 29 
a 31 de maio e 1 de xuño de 2006, en Santiago de Compostela, un 
curso destinado á formación do persoal ao servizo da Xunta de Galicia 
baixo o título “Defensa da Competencia e Comunidades Autónomas”11. 

 
No curso, que foi dirixido polo vogal do TGDC don Fernando 

Varela Carid e coordinado polo secretario do mesmo don José Antonio 
Rodríguez Miguez, actuaron como relatores profesores das tres 
universidades galegas, especializados tanto na área xurídica como 
económica da competencia, contando tamén coa participación de 
membros do propio TGDC.  

 
Este curso ofreceu ao persoal da Xunta de Galicia, ao longo de 

21 horas, unha visión xeral do dereito e da economía da competencia, 
tratando de resaltar o importante papel que deben desenvolver as 
Administracións públicas na consecución de mercados máis 
competitivos e eficientes12.  

 
7.5.1.2. Xornada sobre Economía e Defensa da Competencia 
 
O 20 de outubro de 2006, o TGDC organizou unha “Xornada 

sobre Economía e Defensa da Competencia”, que tivo lugar en 
Santiago de Compostela, baixo a coordinación do vogal D. Fernando 
Varela Carid. 
                                                   
11 Vid. Resolución do 21 de marzo de 2006 pola que se convocan varios cursos de formación 
continua para o persoal da Xunta de Galicia (DOG, nº 66, do 4 de abril de 2006, p. 527). 
12 Estas áreas constitúen unha nova competencia asumida pola Comunidade Autónoma de 
Galicia de singular importancia para contribuír ao seu axeitado desenvolvemento  económico. 
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 O acto foi inaugurado polo Conselleiro de Economía e Facenda, 

Sr. D. José Ramón Fernández Antonio, e contou coa participación dun 
grupo de distinguidos profesionais e especialistas españois e 
comunitarios no ámbito da defensa da competencia. Entre outros 
asistentes, acudiron a Santiago os representantes de todos os órganos 
de competencia existentes en España, tanto da Administración Xeral 
do Estado coma das Comunidades Autónomas, e destacados 
especialistas do sector privado relacionados coa defensa da 
competencia. 

 
Os temas tratados, que foron presentados por oito relatores de 

recoñecido prestixio nacional e internacional, xiraron arredor dos 
seguintes tres grandes epígrafes. O programa completo da xornada 
podo verse no Anexo III desta Memoria. 
 

- Fundamentos económicos da defensa da competencia. 
- Aportacións da economía ao desenvolvemento conceptual e 

analítico da política de defensa da competencia. 
- Aplicación de técnicas cuantitativas á análise de casos. 

 
O TGDC decidiu efectuar unha publicación coas ponencias e 

intervencións realizadas durante a Xornada. 
 
7.5.2. Cursos, xornadas e conferencias patrocinadas polo TGDC 
 
Ao longo do 2006 o TGDC prestou o seu apoio institucional e, 

mesmo económico, a diversos cursos e xornadas organizados en 
Galicia sobre materias relacionadas coa competencia. 

 
 
 
 

44



                                   Memoria 2006 
 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

45

7.5.2.1. Curso de verán no marco da Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en Galicia 

 
Baixo o título “O presente e o futuro do sistema español e 

comunitario de defensa da competencia”, tivo lugar en Pontevedra, os 
días 12, 13 e14 de xullo de 2006, o curso de verán, organizado pola 
Universidad internacional Menéndez Pelayo, na súa sede en Galicia, 
que contou coa participación de relatores tanto das Administracións 
públicas españolas e comunitarias, como do mundo da universidade e 
da empresa.  

 
Ao longo de 24 horas distribuídas en tres xornadas de mañá e 

tarde, analizouse a normativa española e comunitaria da competencia, 
tanto dende a perspectiva económica como xurídica, facendo especial 
fincapé no Anteproxecto de Lei de Defensa da Competencia que se 
estaba a ultimar, tras unha ampla exposición pública, polo Ministerio 
de Economía e Facenda. 

 
No curso participaron funcionarios e profesionais, e mesmo 

representantes doutras autoridades espaiolas de defensa da 
competencia.  

 
7.5.2.2. Xornadas coas universidades galegas 
 
O TGDC prestou o seu apoio a diversas xornadas programadas 

dende as universidades galegas. 
 
O 15 de maio de 2006, o presidente do TGDC participou como 

relator na “Iª Xornada sobre Dereito da Libre competencia”, celebrada 
na Facultade de Dereito de Ourense, organizada pola Área de Dereito 
Mercantil da Universidade de Vigo, dirixida pola profesora doutora 
dona Ana Tobío Rivas, catedrática de Dereito Mercantil da 
Universidade de Vigo. 
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Na mesma xornada interviñeron tamén don  Luís Berenguer 
Fuster, presidente do TDC, don Rafael Illescas Ortiz, catedrático de 
Dereito Mercantil da Universidade Carlos III e don José Antonio Gómez 
Segade, catedrático de Dereito Mercantil da Universidade de Santiago 
de Compostela. 

 
O 13 de novembro de 2006 tivo lugar na Facultade de Ciencias 

Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, unha Xornada 
sobre “Competencia e rivalidade entre empresas”, coordinada pola 
profesora dona Mª Carmen Otero Neira, do Departamento de 
Organización de Empresas e Marketing, que contou coa participou do 
presidente do TGDC. 

 
O 30 de novembro de 2006 celebrouse na Facultade de 

Administración e Dirección de Empresas, da Universidade de Santiago 
de Compostela (campus de Lugo), unha xornada titulada “O réxime 
comunitario das axudas públicas e a súa incidencia na Comunidade 
Autónoma de Galicia desde o punto de vista da competencia”, dirixida 
polo doutor don Francisco Hernández Rodríguez, Profesor Titular de 
Dereito Mercantil da Universidade de Santiago de Compostela. 

 
O 1 de decembro de 2006 celebrouse na Facultade de Dereito 

da Universidade da Coruña, a xornada sobre “O achegamento ás 
empresas da Lei de Defensa da competencia”, dirixida polo doutor don 
Manuel Areán Lalín, catedrático de Dereito Mercantil da Universidade 
da Coruña.  

 
7.5.3. Difusión dun tríptico informativo sobre a defensa da 

competencia e as autoridades galegas de defensa da competencia 
 
En 2006 o TGDC enviou un tríptico informativo sobre a defensa 

da competencia e as autoridade galegas de defensa da competencia a 
5.000 empresas galegas de todos os sectores. 
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Débese destacar que como consecuencia do envío, algunhas 
delas puxéronse en contacto directo co TGDC solicitando información 
sobre as institucións galegas de defensa da competencia. 

 
7.5.4. Constitución dunha biblioteca especializada no dominio 

da defensa da competencia no TGDC 
 

Entre as apostas do TGDC para difundir a cultura e os valores 
da competencia atópase a creación dunha biblioteca especializada en 
Dereito e Economía da Competencia, que pretende ser non só unha 
ferramenta de traballo para o propio TGDC, senón tamén unha 
referencia para os investigadores que tenten afondar no coñecemento 
desta disciplina, tanto dende o punto de vista xurídico coma 
económico.  
 

A páxina web institucional do TGDC [ 
http://www.tgdcompetencia.org] incorpora un enlace onde se pode 
atopar o contido da biblioteca do TGDC, que asemade está integrada 
no proxecto MEIGA de bibliotecas, rede virtual deseñada dende a 
consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 
Galicia.   

 
7.6. Ampliar e fortalecer as relacións institucionais do TGDC 
 
Os membros do TGDC foron conscientes, desde o inicio da súa 

actividade, da importancia de desenvolver unha intensa actividade 
institucional. Por este motivo fixáronse como obxectivo estar 
presentes nos foros máis importantes que, en materia de 
competencia, se desenvolvan tanto a nivel nacional como 
internacional.  

 
Esta primeira dimensión da actividade institucional permite 

reforzar os lazos con outras institucións equivalentes, tanto a nivel 
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nacional como internacional, co obxectivo dunha posible colaboración 
futura na consecución de obxectivos de interese común. 

 
Por outra banda, o TGDC tentou tamén non só estar presente 

nos foros de debate galegos que sobre os temas relacionados coas 
súas competencias se desenvolveron ao longo do ano, senón manter 
entrevistas con interlocutores sociais e representantes do mundo 
empresarial, ao obxecto de dar a coñecer a institución e dotala da 
visibilidade necesaria para poder cumprir a súa misión. 

 
7.6.1. Actividade institucional no ámbito galego 
 
Resulta evidente que o TGDC debe intensificar a súa presenza 

institucional principalmente no propio ámbito no que desenvolve a 
súas funcións, a Comunidade Autónoma de Galicia. Dende esta 
perspectiva, o TGDC realizou un amplo esforzo institucional, mesmo 
convocando ou concertando entrevistas con organizacións 
empresariais, de ámbito sectorial ou xeral, institucións públicas ou 
privadas e asociacións de consumidores.  

 
7.6.1.1. Presentación da Memoria de Actividades 2005 e do 

Informe sobre a situación da Competencia en Galicia 2005, no 
Parlamento Galego 

 
No marco do labor institucional desenvolvido polo TGDC en 

2006 ocupa un lugar senlleiro a remisión ao Parlamento de Galicia, e a 
presentación perante a Comisión de Economía (na actualidade, de 
Economía, Facenda e Orzamentos), da Memoria de Actividades do 
TGDC correspondente a 2005, en cumprimento do establecido no 
artigo 6.1. letra f) da Lei 6/2004, do 12 de xullo. 

 
Esta previsión da lei galega, que incorpora o Proxecto de Lei de 

Defensa da Competencia que se está a tramitar na actualidade no 
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Senado respecto da Comisión Nacional da Competencia (CNC)13, 
constitúe unha magnífica oportunidade para que o Parlamento Galego 
coñeza o compromiso do TGDC de impulsar e garantir o reforzamento 
da competencia nos mercados da nosa Comunidade.  

 
7.6.1.2. Asistencia ou participación de membros do TGDC en 

actos relacionados coa competencia celebrados na Comunidade 
Autónoma de Galicia 

 
Co obxectivo de visibilizar a súa presenza na sociedade galega, 

os membros do TGDC participaron ou asistiron aos mais importantes 
eventos relacionados coa materia que se desenvolveron na 
Comunidade Autónoma de Galicia no 2006. 

 
A este respecto, destacan os seguintes: 
 
a. Curso de Economía da Competencia, organizado pola 

Cátedra Jean Monnet de Economía Industrial Europea, da Universidade 
da Coruña. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.  

 
b. Máster en Estudos da Unión Europea, curso 2005-2006, 

organizado polo Instituto Universitario de Estudos Europeos Salvador 
de Madariaga, da Universidade da Coruña.  
 

                                                   
13 O artigo 28 do Proxecto de Lei de Defensa da competencia establecía o seguinte:  
“Artículo 28. Control parlamentario de la Comisión Nacional de la Competencia. 1. La Comisión 
Nacional de la Competencia hará pública su memoria anual de actuaciones, que enviará al 
Ministro de Economía y Hacienda y a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los 
Diputados.  
2. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá comparecer con 
periodicidad al menos anual ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los 
Diputados para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el 
futuro. Igualmente, el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia enviará al Ministro 
de Economía y Hacienda con carácter anual una programación de sus actividades.  
[...]” 
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c. VI Curso de especialización en patentes, marcas, dereito de 
autor e competencia“ organizado polo Instituto de Dereito Industrial, 
da Universidade de Santiago de Compostela.  
 

d. Seminario España e Portugal: 20 años na Unión Europea, 
organizado pola Universidad Internacional Menéndez Pelayo, na súa 
sede de Pontevedra, do 18 ao 22 de setembro de 2006.  
 

e. Conferencia de don Ramón Trillo Torres, Presidente da Sala 
do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, no marco do I 
Curso Superior de Dereito Público, organizado pola Asesoría Xurídica 
Xeral da Xunta de Galicia, na EGAP, Santiago de Compostela. 
 

7.6.2. Actividade institucional no ámbito español 
 
Tralo autonómico, o ámbito natural no que o TGDC debe 

desenvolver a súa actividade institucional é o español, na medida en 
que lle permite estar en contacto non só coas autoridades da 
Administración Xeral do Estado especializadas na defensa da 
competencia, senón tamén coas demais autoridades autonómicas, e 
mesmo coa sociedade civil.  

 
No marco das relacións institucionais con outras autoridades da 

competencia destaca a participación do presidente do TGDC no 
Consello de Defensa da Competencia, creado pola  A Lei 1/2002, do 
21 de febreiro, de Coordinación das Competencias do Estado e as 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa da Competencia14. 

 
7.6.2.1. Consello de Defensa da Competencia 
 
A Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de Coordinación das 

Competencias do Estado e as Comunidades Autónomas en materia de 
Defensa da Competencia prevé no seu artigo 5, entre os mecanismos 
                                                   
14 BOE nº 46, do 22 de febreiro de 2002. 
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de  coordinación, a creación do Consello de Defensa da Competencia 
como órgano de colaboración, coordinación e información recíproca 
entre o Estado e as Comunidades Autónomas para promover a 
aplicación uniforme da lexislación de competencia. 

 
Conforme ao previsto no artigo 6, letra c), entre as funcións 

asignadas ao presidente do TGDC atópase a de representar á 
Comunidade Autónoma de Galicia no Consello de Defensa da 
Competencia. 

 
Ao longo do 2006, o citado consello reuniuse unha soa vez, o 

12 de decembro de 2006, con ocasión da súa 4ª Reunión plenaria.  Á 
mesma asistiu o presidente do TGDC. 

 
7.6.2.2. Reunións dos presidentes das autoridades españolas de 

defensa da competencia 
 
Ademais de participar no Consello de Defensa da Competencia, 

os presidentes dos diferentes tribunais de defensa da competencia de 
España participaron en diversas sesións de traballo.  

 
Neste eido a reunión máis salientable foi a que tivo lugar, 

precisamente, en Santiago de Compostela, o 19 de outubro, á que 
asistiron representantes de todos os tribunais que naquela data 
estaban en funcionamento, tanto da Administración Xeral do Estado 
como das Comunidades Autónomas (Cataluña, País Vasco, Madrid, 
Estremadura, Castela e León, e Aragón). 

 
Na reunión debatéronse cuestións relativas as actividades 

desenvolvidas, o Proxecto de Lei de Defensa da Competencia e os 
novos proxectos de lei con implicacións no ámbito da competencia. 
Tamén se debateu sobre as posibilidades de colaboración institucional 
entre os diversos organismos. 
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7.6.2.3. Proposta dunha Rede de órganos españois competentes 
en materia de defensa da competencia 

 
No marco da colaboración institucional entre autoridades 

españolas de defensa da competencia é importante destacar a 
proposta de creación dunha rede informática entre as mesmas, 
destinada a incrementar a eficacia das súas actividades a través do 
intercambio de información e da mutua colaboración. Esta rede 
inspírase, aínda que co distinto contido e alcance, na Rede Europea de 
Competencia (REC)15, que se desenvolve no ámbito da Unión Europea16 
e na da International Competition Network (ICN)17.  

 
Outros actos ou actividades relacionadas coa defensa da 

competencia nos que participaron membros do TGDC foron os 
seguintes:  

 
a. Conference on Central Banks in the 21st century. Madrid, 8-

9 de xuño.  
 
b. Xornada de competencia: “Retos da lexislación de 

competencia: Reforma normativa e internacionalización da 
empresa española, organizado polo Despacho Ashust, 
Madrid, 30 de xuño de 2006.  

 
c. Xuntanza de expertos sobre o Anteproxecto de Lei de 

Defensa da Competencia, Madrid, 10 de xullo de 2006, 
organizado polo Instituto de Estudios Europeos da 
Universidade San Pablo- CEU.  

 

                                                   
15 European Competition Network (ECN). Respecto a esta rede pode verse a súa páxina web: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/index_en.html 
16 Vid. Comunicación da Comisión sobre a cooperación na Rede de Autoridades de 
Competencia (DO C 101, do 27.42004, p. 43). 
17 http://www.internationalcompetitionnetwork.org/ 
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d. Xuntanza de expertos sobre o Anteproxecto de Lei de 
Defensa da Competencia, Madrid. 2 de outubro de 2006, 
organizado polo Instituto de Estudios Europeos da 
Universidade san Pablo-CEU.  

 
e. Iª Xornada de Estudos de Dereito e Economía da 

Competencia, organizada pola Cátedra Fundación ICO-
Nebrija de Derecho y Economía de la Competencia, en 
Madrid, el 26 de outubro de 2006.  

 
f. Terceiro Seminario de Dereito e Economía da Competencia, 

da Fundación Rafael del Pino, Madrid, 20 de novembro de 
2006.  

 
g. Conferencia de don Carlos Pascual Pons, director xeral do 

Servizo de Defensa da Competencia, con motivo da 
Asemblea Anual da Asociación Española de Defensa de la 
Competencia (AEDC), Madrid, 28 de novembro de 2006.  

 
h. V Edición da Escola Iberoamericana de Competencia, 

organizada polo TDC, Madrid, relatorios dos días 28 e 29 de 
novembro de 2006.  

 
i. I Xornada de defensa da competencia: A próxima reforma 

normativa en Defensa da Competencia, Sevilla, 15 de 
decembro de 2006.  

 
j. Xuntanza de expertos sobre o Anteproxecto de Lei de 

Defensa da Competencia. Madrid, 16 de decembro de 2006, 
organizado polo Instituto de Estudios Europeos da 
Universidade san Pablo-CEU.  
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 8. OBXECTIVOS DO TGDC PARA O ANO 2007 
 
No terceiro ano da súa existencia, os obxectivos do TGDC 

derivan, unha vez máis, e como é lóxico, dos fins para os que foi 
creado, que van en paralelo ás funcións que lles encomenda a súa 
normativa reguladora.  

 
De cara ao 2007, e xa concluída a fase de posta en marcha, o 

TGDC pretende continuar como principal impulsor de prácticas a prol 
da libre competencia en Galicia e reforzar aquelas áreas da súa 
actividade que permitan avanzar máis no fin xeral de amparar e 
promover a competencia na nosa comunidade autónoma. Para iso,  o 
TGDC estableceu oito obxectivos principais para o ano 2007: 

 
a. Dar resolución axeitada e rápida aos expedientes relativos 

a condutas e autorizacións singulares que teñan entrada no Tribunal. 
 
b. Realizar puntualmente os informes e funcións consultivas 

que lle corresponden ou lle sexan solicitados. 
 

c. Elaborar en tempo a memoria anual e o informe sobre a 
situación da competencia en Galicia, e remitilos ao Parlamento. 
 

d. Estimular a actuación de oficio do SGDC, dándolle conta da 
información recollida sobre condutas potencialmente anticompetitivas 
ou limitadoras da competencia, xa que se pode supor que moitas das 
prácticas ilícitas que ocorren nos mercados non son denunciadas, 
sexa por interese, por temor ou por outros motivos. Por isto, na 
procura de mercados máis competitivos, é importante que o SGDC 
asuma un enfoque proactivo, con actuacións de oficio.  
 

e. Elaborar unha guía que clarifique o enfoque seguido polo 
TGDC na selección dos mercados galegos a analizar dende a 
perspectiva da competencia. 
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f. Afondar no coñecemento dos mercados galegos dende a 

perspectiva da competencia, realizando un mínimo de sete estudos e 
avaliacións.   
 

g. Promover o coñecemento dos axentes económicos, e da 
cidadanía en xeral, dos beneficios da libre competencia mantendo 
actualizada a súa páxina web e realizando un mail informativo e 
detallado sobre os acordos entre empresas, práctica que constitúe un 
dos ilícitos competitivos máis graves.   
 

h. Manter e mesmo fortalecer as relacións institucionais do 
TGDC tanto no ámbito galego como en outras áreas que podan ter 
repercusión sobre a actividade do Tribunal, en especial cos órganos 
da Administración xeral do Estado e cos demais tribunais 
autonómicos. 

 
É previsible que o ano 2007 o TGDC resolva sobre expedientes 

sancionadores dada a situación dalgunhas denuncias presentadas. Sen 
que este feito afecte á lexitimidade dos órganos galegos de defensa 
da competencia, non cabe dúbida de que incidirá na repercusión 
social dos mesmos. 

 
Polo que respecta ao coñecemento dos mercados, é obvio que 

ademais da propia experiencia que vaia desenvolvendo o TGDC no 
exame dos diferentes casos que se lle presenten, ese pode xurdir da 
elaboración de estudos sectoriais, entrevistas cos diferentes 
operadores económicos e mais cos seus órganos representativos, e 
mesmo enquisas específicas, como as elaboradas pola Fair Trade 
Commission británica. Os resultados da enquisa sobre a percepción 
dos niveis da competencia por parte dos empresarios galegos son, 
dende unha perspectiva orientadora, moi interesantes. 
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Posto que o TGDC pretende seguir no seu esforzo cara a 
coñecer mellor a situación dos mercados dende a perspectiva da 
competencia, parece axeitado establecer un marco homoxéneo e 
orientador, tanto na selección dos sectores a examinar como no 
contido dos estudios. Este documento non debería ser visto só como 
un instrumento de traballo do propio TGDC, senón tamén como un 
medio para informar coa maior transparencia posible sobre o proceso 
de selección dos estudos que decide abordar o TGDC18. 

 
Non se debe esquecer que soamente as actividades de estudo 

dos mercados e de promoción da competencia dependen de maneira 
integra da propia vontade do TGDC, que as tenta desenvolver cun 
enfoque proactivo, no sentido recomendado pola Comisión Europea 
na súa comunicación sobre “Unha política de competencia proactiva 
para unha Europa competitiva” de abril de 200419. 

 
O TGDC tamén reafirma a súa plena disposición a participar en 

cantos actos sexan adecuados para difundir as vantaxes da libre 
competencia e o funcionamento dos órganos encargados da súa 
defensa, así como a reforzar os lazos con outras institucións 
equivalentes, co obxectivo de incrementar a colaboración para o logro 
de obxectivos de interese común. 

 
Finalmente, o TGDC entende que se debe subliñar o feito de 

que os resultados da actuación de calquera organismo administrativo 
resultará insuficiente se a contorna na que se enmarca a súa 
actividade non é favorable aos valores que a institución trata de 
defender. Neste sentido, se as empresas e os consumidores, e mesmo 
as autoridades económicas, non valoran a libre competencia e non son 
sensibles as súas esixencias, os logros dos organismos 
administrativos sempre será limitada. Por mor disto, resulta esencial 
                                                   
18 Este estudo, no que actuou como relator don José Antonio Varela González, foi aprobado 
polo Pleno nº 45, celebrado o xoves, 15 de febreiro de 2007. O estudo está dispoñible ao 
público na páxina web institucional do TGDC, na dirección www.tgdcompetencia.org 
19 COM(2004) 293 final. Bruxelas, 20.4.2004. 
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establecer unha cultura colectiva na que os axentes económicos sexan 
conscientes dos prexuízos das prácticas anticompetitivas nos 
mercados.  
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ANEXOS 
 

ANEXO I. Resolucións adoptadas polo TGDC en 2006 
 
1. Exp. R 1/2006: Reloxos de Ferrol: Resolto polo Pleno nº 32, 

do 4 de xullo de 2006 
 
Pleno 

D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vogal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vogal 
 

 En Santiago de Compostela, a 4 de xullo de 2006 
 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia 
(Tribunal), coa composición indicada máis arriba e sendo Relator o 
vogal D. Fernando Varela Carid, ditou a seguinte Resolución no 
expediente R-1/2006, 3/2006 do Servizo Galego de Defensa da 
Competencia (SGDC), orixinado polo recurso interposto o 5 de abril de 
2006 por D. Juan José Martinez Sisto contra o Acordo de arquivo de 
actuacións do SGDC referente á denuncia presentada polo recorrente 
contra CITIZEN WATCH ESPAÑA, S.A. por presuntas prácticas 
contrarias á Lei 16/1989, do 17 de xullo, de Defensa da Competencia 
(LDC). 
 

ANTECEDENTES DE FEITO 
 

1. D. Juan José Martinez Sisto presentou o 13 de xaneiro de 2006 
escrito de denuncia contra Citizen Watch España, S.A. no Servizo 
Galego de Defensa da Competencia por supostas condutas 
prohibidas pola Lei 16/1989, do 17 de xullo, de Defensa da 
Competencia, consistentes nunha suposta negativa de 
subministro dos reloxos da marca mencionada á Relojería 
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Martínez Pardo, sita en Rúa Real, 111, en Ferrol, establecemento 
do que é titular o denunciante. 

 
2. Ante esa denuncia, o Servizo Galego de Defensa da Competencia 

efectuou unha instrución de información reservada de acordo ao 
disposto no artigo 36.3 da LDC, co obxecto de coñecer se a 
conduta denunciada respondía a unha actuación que non afectase 
a un ámbito superior ao da Comunidade Autónoma de Galicia, e 
se existían indicios de que esa conduta puidese constituír un 
ilícito da normativa de competencia.  

 
No trámite de información reservada, o SGDC requiriu 

información de Citizen Watch España, S.A. sobre o seu sistema de 
distribución. Como resultado desa investigación reservada, o 
SGDC acordou, con data de 21 de marzo de 2006, o arquivo da 
denuncia sen máis trámite por considerar que non existían 
indicios de infracción da LDC.  

 
  Esa decisión baseouse en que para constituír un ilícito da LDC 

non basta a mera negativa inxustificada a satisfacer as demandas 
de compra dun determinado produto, senón que debe existir 
unha posición de dominio no mercado ou unha situación ou 
dependencia económica nos termos descritos no artigo 6.1 da 
LDC. O SGDC considerou que o mercado relevante neste caso era 
o dos reloxos de gama media, partindo da delimitación de 
mercados de reloxos efectuada polo Tribunal de Defensa da 
Competencia, na súa Resolución referente ao expediente 
379/1996, Relojes Joya, na que se distinguen catro grupos 
diferentes de mercados: os modelos máis custosos, os reloxos de 
gama alta, os de gama media, e finalmente, os reloxos máis 
baratos. 

 
O SGDC aceptou a información de Citizen de que a súa cota de 

mercado na venta de reloxos ao detalle non é significativa. Sobre 
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esa base, o SGDC concluíu que non existe posición de dominio 
por parte de Citizen, e por tanto, tampouco abuso desa posición. 
O SGDC entendeu que o denunciante non demostrou que existise 
dependencia económica por parte da denunciada, xa que o 
pedido non atendido era tan só de once pezas.  

 
O SGDC tampouco encontrou indicios de existencia de 

restricións verticais contrarias á lei, por considerar que o acordo 
de distribución de Citizen co seu axente en Galicia responde a un 
acordo “xenuíno” de axencia que non vulnera o disposto no 
artigo 1 da LDC. 

 
3. Con data 5 de abril de 2006 e entrada neste Tribunal o 17 de abril, 

D. Juan José Martínez Sisto presentou un recurso contra o Acordo 
do SGDC de 21 de marzo de 2006 polo que se arquivou a denuncia 
do recorrente contra Citizen Watch España, S.A., solicitando que se 
dite Resolución deste Tribunal anulando a decisión do SGDC, e que 
se declare que Citizen Watch España, S.A., incorreu nunha práctica 
prohibida pola LDC ao interromper o subministro de reloxos á 
Relojería Martínez Pardo de Ferrol. 
 
 No seu escrito, o Sr. Martínez Sisto afirma que os reloxos 
Citizen non son de categoría media senón de media-alta, e que 
teñen coleccións que polas súas características fan que sexan 
pouco menos que únicos no mercado sen alternativas serias e 
significativas, en concreto as liñas de reloxos mergullables 
Aqualand e Promaster que están especializadas en buceo e 
mergullamento. Considera o recorrente que si existe posición de 
dominio nese sector por parte de Citizen, e que a negativa 
inxustificada a subministrar a gama de reloxos descrita vulnera a 
capacidade de oferta e competitividade no mercado do recorrente.  
 
 Tamén considera o Sr. Martínez Sisto que non é aceptable o 
argumento de falta de dependencia por parte do denunciante, 
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conclusión á que chega o SGDC, en opinión do recorrente, sen 
valorar os posibles prexuízos da perda de rede comercial e 
clientela do seu negocio. Finalmente, afirma que o SGDC incorre en 
erro ao considerar como xenuíno o contrato de axencia de Citizen 
co seu distribuidor en Galicia. 
 

4. En cumprimento do disposto no artigo 48.1 da LDC, o 17 de abril 
de 2006, este Tribunal remitiu ao SGDC escrito de petición do 
expediente de referencia co seu correspondente informe no que 
debía constar mención expresa á representación do recorrente e á 
interposición en prazo do recurso de D. Juan José Martínez Sisto. 

 
5. O 19 de abril de 2006, o SGDC remitiu a este Tribunal o expediente 

de referencia xunto co seu informe no que sinalaba que o recurso 
do Sr. Martínez Sisto fora presentado en prazo. Ademais, indicou o 
SGDC que aínda que o recorrente non acreditou de forma 
indubidable ser propietario da Relojería Martínez Pardo, considera 
que existe evidencia suficiente sobre ese feito.  

 
 Sobre a cuestión de fondo, o SGDC ratificouse nos 
fundamentos que deron lugar ao arquivo do expediente, segundo 
Acordo de 21 de marzo de 2006. O SGDC sinala no seu escrito que 
os acordos colusorios tipificados no artigo 1 da LDC esixen unha 
pluralidade de vontades autónomas que acorden expresamente ou 
adopten unha conduta concertada ou conscientemente paralela 
para prexudicar a outros competidores reais ou potenciais, 
circunstancias que non se dan no presente caso, polo que pode 
concluírse que non existe colusión. Así mesmo, o SGDC considera 
que aínda que existise posición de dominio no segmento de 
mercado referido polo recorrente, os reloxos especiais para 
mergullamento, debería, ademais, existir abuso desa posición. En 
opinión do SGDC, non se produce tal abuso no presente caso. 
 

62



                                   Memoria 2006 
 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

63

6. O Pleno do TGDC, na súa reunión nº 25 de 27 de abril de 2006, 
pronunciouse contra a inadmisibilidade do recurso por considerar 
que fora presentado en prazo e que non concorrían nel ningunha 
das circunstancias consideradas no artigo 47 da LDC para non 
admitilo con carácter previo. Nesa mesma reunión nomeouse 
Relator ao vogal D. Fernando Varela Carid, seguindo a quenda 
establecida, e designáronse as seguintes partes interesadas, que 
foron informadas polo Tribunal para que se pronunciaran sobre o 
recurso presentado: 

 
-D. Juan José Martínez Sisto 
-Citizen Watch España S.A. 
 

7. Citizen Watch, España S.A. remitiu a este Tribunal o 29 de maio de 
2006 un escrito de alegacións no que afirma que non existiu 
negativa ao subministro de mercancía, senón simplemente un 
desacordo sobre os prezos dos artigos ofertados; indica tamén a 
empresa que non existe abuso de posición dominante de Citizen 
nin dependencia económica do Sr. Martínez Sisto respecto aos 
produtos comercializados por Citizen.  

 
8. O Sr. Martínez Sisto presentou o 24 de maio de 2006 escrito de 

alegacións no que, en esencia, afirma que o mercado relevante 
neste caso é o dos reloxos deportivos mergullables, no que, 
segundo a súa opinión, Citizen ocupa unha posición de dominio. 
Considera o recorrente que, existindo posición de dominio, cabe 
concluír que non hai nin houbo xustificación á negativa de 
subministro por parte de Citizen, e que por tanto esa firma 
incorreu nunha práctica contraria ás normas que regulan a 
competencia.  
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FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 

PRIMEIRO.- O artigo 47 da LDC sinala que “os actos do Servicio de 
Defensa de la Competencia que decidan directa ou 
indirectamente sobre o fondo do asunto, determinen a 
imposibilidade de continuar un procedemento ou 
produzan indefensión ou prexuízo irreparable a dereitos 
e intereses lexítimos, serán recorribles ante o Tribunal de 
Defensa de la Competencia no prazo de dez días”. En 
virtude do disposto na Lei 6/2004, do 12 de xullo, 
reguladora dos órganos da competencia da Comunidade 
Autónoma de Galicia, e da Lei 1/2002, do 21 de febreiro, 
de coordinación das competencias do Estado e as 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa da 
Competencia, as atribucións referidas no artigo 47 da 
LDC ao Servicio e ao Tribunal de Defensa de la 
Competencia da Administración Xeral do Estado, deben 
entenderse referidas tamén ao SGDC e a este Tribunal 
Galego de Defensa da Competencia.  

 
Unha vez resolta a admisibilidade do recurso e oídas as 
partes, este Tribunal debe avaliar se as alegacións 
esgrimidas polo recorrente constitúen ou non causa 
suficiente para revocar a decisión de arquivo do SGDC do 
expediente en cuestión, e se, por tanto, as actuacións do 
SGDC e a fundamentación para o arquivo da denuncia 
obxecto de recurso son ou non axustadas á lei. Para ese 
fin, non é necesario entrar en detalle no fondo da 
cuestión que se ventila, neste caso, se as prácticas 
denunciadas son contrarias ou non ás normas de 
competencia e se Citizen Watch España, S.A incorreu ou 
non nun ilícito da LDC. Esta última cuestión sería a 
materia substantiva a dilucidar no suposto de que o 
SGDC abrira un expediente sancionador sobre este 
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asunto e, posteriormente, ese expediente fose remitido a 
este Tribunal para a súa consideración.   

 
SEGUNDO.- Os feitos denunciados polo Sr. Martínez Sisto no seu 

escrito ante o SGDC de 13 de xaneiro de 2006 non son 
discutidos por ningunha das partes interesadas. Existe 
acordo suficiente entre as partes en que Citizen Watch 
España S.A. non subministrou un pedido de reloxos 
efectuado pola Relojería Martínez Pardo, de Ferrol, en 
1997, e desde entón esa firma non volveu a subministrar 
máis reloxos á citada reloxaría. 

 
Polo contrario, existe discrepancia entre o denunciante, 
agora recorrente, e a empresa denunciada respecto á 
orixe e natureza do cese de subministro por parte de 
Citizen. Para o Sr. Martinez Sisto trátase dunha negativa 
de subministro asociada a prácticas contrarias á libre 
competencia. Para Citizen Watch España S.A, o cese no 
subministro debeuse a que non se chegou a un acordo 
sobre o prezo dos artigos incluídos no pedido da 
Relojería Martínez Pardo de 1997. 

 
Convén sinalar, tal como acertadamente fai o SGDC, que 
no suposto de eses feitos constituíren un ilícito da LDC 
non estarían prescritos neste momento, por se tratar 
dunha conduta continuada, pois o recorrente fixo varios 
intentos para lograr que o seu pedido fose atendido por 
Citizen Watch España S.A., mesmo á altura do ano 2003, 
tal como está acreditado documentalmente. 

 
TERCEIRO.- Asumindo hipotéticamente que os feitos referidos fosen 

unha negativa de subministro, tal como pretende o 
recorrente, a doutrina sinala que esa conduta só pode ser 
contraria á normativa de competencia baixo dous 
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supostos distintos. No primeiro, se se trata dunha 
conduta colusiva contraria ao artigo 1 da LDC, de maneira 
que a negativa ao subministro resulte dun acordo ou 
acción concertada por dúas ou máis empresas ou dunha 
decisión colectiva por parte dunha asociación ou 
agrupación de asociacións. No segundo suposto, pódese 
considerar contraria á LDC a negativa a subministrar se 
se enmarca nunha práctica de abuso da posición de 
dominio prohibida polo artigo 6 desa Lei. Neste segundo 
suposto, o abuso debe proceder dunha empresa con 
posición de dominio no mercado, e debe resultar nun 
efecto anticompetitivo, pois non sempre unha negativa de 
subministro efectuada desde unha posición de dominio é 
ilícita. 

 
CUARTO.- No tocante ao primeiro suposto, no caso de que a negativa 

ao subministro derive dunha práctica colusiva contraria 
ao artigo 1 da LDC, habería que estudar se a práctica 
denunciada responde a algún tipo de restrición horizontal 
ou vertical da competencia. O SGDC chega á conclusión 
no seu escrito de arquivo do expediente e no seu informe 
ao recurso do Sr. Martinez Sisto de que non existe acordo 
ou conduta paralela que prexudique a un terceiro, e por 
tanto que non hai colusión no caso que nos ocupa. O 
SGDC afirma que os acordos colusorios “esixen unha 
pluralidade de vontades que acordan expresamente ou 
adoptan unha conduta concertada ou conscientemente 
paralela para prexudicar a outros competidores reais ou 
potenciais”, e  que, “no caso denunciado, non existe 
acordo ou conduta paralela entre dous ou mais 
operadores económicos que prexudiquen a un terceiro. 
Non hai colusión.” 
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Esa conclusión é pertinente na medida en que 
previamente o SGDC afirmou que a conduta analizada é 
un feito illado, non xeneralizable a outros casos de 
relación comercial entre a empresa denunciada e os 
distribuidores retallistas. En consecuencia, o que está 
avaliando o SGDC é a relación comercial establecida, ou 
mellor, a ausencia de relación, entre Citizen Watch 
España S.A e a Relojería Martínez Pardo, na que non se 
observa pluralidade de vontades con intención de coludir.  

 
O SGDC fai referencia explícita á cuestión de se estamos 
ou non ante unha conduta illada no seu Acordo de 
arquivo do expediente, cando sinala que a competencia 
quedou atribuída ao propio SGDC “dado que se trata 
dunha acción puntual da empresa respecto ao 
denunciado”. Sen embargo, o SGDC non achega ningunha 
proba que respalde esa afirmación, de xeito que quede 
perfectamente demostrado que, efectivamente, estamos 
ante un feito puramente puntual. Entende este Tribunal 
que sería necesario investigar con máis detalle se se 
produciron ou non máis feitos como o que foi obxecto de 
denuncia por parte do Sr. Martínez Sisto. Esta cuestión 
pode ser relevante para avaliar se existen ou non indicios 
de posibles prácticas restritivas de carácter vertical. No 
caso de tratarse dunha conduta xeneralizada, hipótese 
que non pode descartarse a priori sen proba en contrario, 
habería que investigar se a forma de distribución da 
empresa denunciada, para o tipo de produto 
considerado, entre os establecementos retallistas segue 
algún patrón que poda ser contrario ás normas de 
competencia, por exemplo, a través dalgunha variante de 
distribución selectiva non amparada pola lei. Neste caso, 
a conduta denunciada podería constituír un ilícito 
contrario ao artigo 1 da LDC, pois sería manifestación 
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dunha conduta anticompetitiva. Dado que estes extremos 
non foron aclarados na fase de información reservada do 
SGDC, parece oportuno recomendar que se leve a cabo 
unha investigación de maior profundidade ao respecto.  

 
QUINTO.- O outro suposto para poder considerar unha negativa de 

subministro como contraria á LDC é que se trate dun 
abuso de posición de dominio. A LDC considera 
explicitamente esta circunstancia no seu artigo 6.2.c, 
cando sinala: “O abuso poderá consistir, en particular, en: 
(...) c) a negativa inxustificada a satisfacer as demandas 
de compra de produtos ou de prestación de servizos.” 
 
A doutrina, amplamente expresada en numerosas 
resolucións do Tribunal de Defensa da Competencia e a 
xurisprudencia española e comunitaria, sinala que, para 
determinar se unha conduta é contraria ao artigo 6 da 
LDC, deben analizarse os tres aspectos seguintes: en 
primeiro lugar, débese establecer cal é o mercado 
relevante no que se produce a conduta en cuestión; en 
segundo lugar, cómpre determinar se a entidade obxecto 
de análise ocupa unha posición de dominio nese mercado 
relevante; e en terceiro lugar, se existe ou non abuso da 
posición de dominio. 

 
SEXTO.- A delimitación do mercado relevante é esencial para poder 

determinar con fiabilidade se existe ou non posición de 
dominio posto que tal dominio só pode exercerse 
respecto a un ámbito mercantil específico que é 
precisamente aquél no que se comercializan os produtos 
ou servizos que presta a empresa obxecto de análise. 

 
No caso que nos ocupa, o SGDC, efectuando un 
planteamento xeral acertado dos tres aspectos 
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mencionados no Fundamento Quinto desta Resolución, 
procedeu a identificar o mercado relevante para os 
reloxos comercializados por Citizen Watch España S.A. 
Baseándose na Resolución do TDC relativa ao expediente 
379/1996, Relojes Joya, o SGDC chegou á conclusión de 
que os reloxos da empresa referida pertencen ao grupo 
de gama media, mercado que está amplamente 
diversificado entre diversas marcas e no que Citizen 
Watch España S.A. non ocupa unha posición de dominio. 
A conclusión lóxica é que a conduta denunciada non 
pode tipificarse como contraria ao artigo 6 da LDC,  e por 
tanto, non é preciso continuar a investigación e procede 
arquivar o caso. 
 
Ora ben, este Tribunal considera que existe unha dúbida 
razoable respecto a se os reloxos para mergulladores dos 
tipos solicitados a Citizen Watch España S.A. pola 
Relojería Martínez Pardo, nomeadamente os modelos 
Aqualand e Promaster, dirixidas a un público 
especializado en actividades de buceo e mergullamento, 
poden ou non constituír un mercado relevante 
diferenciado de outros tipos de reloxos de uso común, e, 
por tanto, poden considerarse  como un grupo diferente 
dos catro identificados na citada Resolución do TDC, a 
saber, os modelos máis custosos, os reloxos de gama 
alta, os reloxos de gama media, e os reloxos máis 
baratos.  
 
O recorrente, aínda que se refire aos reloxos para 
mergulladores como un mercado diferenciado, non 
achega proba concluinte de que sexa así. Tampouco a 
empresa denunciada achega proba de refutación deste 
extremo. Sería oportuno, por tanto, que o SGDG 
efectuase unha análise para determinar se efectivamente 
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o mercado de reloxos para mergulladores constitúe un 
mercado separado de outros tipos de reloxos. 
 
Conviría tamén que o SGDC tivese en conta dimensión 
xeográfica do mercado relevante, de maneira que se 
determine se debe considerarse o ámbito exclusivamente 
galego ou o español, ou mesmo outro máis amplo, dada 
a especialización do produto analizado e os novos 
sistemas de comunicación e venda actuais, a efectos de 
coñecer a incidencia real da práctica denunciada. 
 
Neste sentido, conviría analizar a intercambialidade ou 
sustituibilidade, tanto polo lado da oferta como da 
demanda, de eses reloxos, tendo en conta as alternativas 
para eses produtos, no seu dobre ámbito de mercado 
relevante de produto e mercado relevante xeográfico, así 
como outras variables que podan incidir na definición de 
mercado relevante neste caso. 

 
SÉTIMO.- Unha vez establecido con claridade o mercado relevante, e 

no hipotético caso de que os reloxos para mergulladores 
constitúan efectivamente un mercado separado, o paso 
seguinte sería determinar se a empresa denunciada ten 
posición de dominio nese mercado. 
 
A LDC non define o que é posición de dominio, pero a 
doutrina e a xurisprudencia delimitan suficientemente 
ese concepto. Entre múltiples Resolucións do TDC que 
cabería citar a este respecto, pode mencionarse, como 
simple referencia, a de 27 de xullo de 2000, Expte. 
465/99, Propiedade Intelectual Audovisual: “...a posición 
de dominio dun operador económico nun mercado 
determinado expresa a súa aptitude para modificar 
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proveitosamente, respecto da situación de competencia, 
o prezo ou calquera outra característica do produto”. 

 
Para determinar se efectivamente existe poder de 
mercado, que confire esa “aptitude para modificar 
proveitosamente” as condicións da competencia, pódense 
aplicar diversos criterios, que deben avaliarse de xeito 
conxunto para chegar a unha conclusión razoada. Entre 
eses criterios, quizais o máis importante sexa a cota de 
mercado, que ofrece unha indicación clara de se a 
empresa en cuestión ten ou non capacidade de actuación 
independente para influír nas condicións de competencia 
no mercado relevante previamente definido, mesmo que 
por si soa non constitúa proba irrefutable da existencia 
de poder de mercado. 
 
Sería conveniente, por tanto, en opinión deste Tribunal, 
que o SGDC analizase a cota de mercado e demais 
criterios que podan servir para avaliar se Citizen Watch 
España S.A. ten unha posición de dominio no suposto 
mercado relevante de reloxos para mergulladores, caso 
de determinarse que ese mercado constitúe unha 
entidade diferenciada de outros mercados de reloxos.   

 
OITAVO.- Finalmente, unha vez avaliada a posible posición de 

dominio da empresa denunciada no hipotético mercado 
de reloxos para mergulladores, o SGDC debería analizar 
se estamos ante unha conduta de abuso desa posición de 
dominio, pois, como se sinalou mais arriba, non todas as 
negativas de subministro, mesmo as exercidas por unha 
empresa con posición de dominio, son contrarias as 
normas de competencia. Existen múltiples supostos 
baixo os que cabe imaxinar causas de negativa de 
subministro perfectamente compatibles coa LDC, por 
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exemplo, mesmamente a que alega a denunciada, por 
unha falta de entendemento entre as partes sobre as 
condicións comerciais da transacción.  

 
Neste sentido, o SGDC afirma con razón que aínda que 
existise posición de dominio deberían cumprirse varios 
requisitos para que se considerase abuso desa posición e 
por tanto se incorrese en prácticas contrarias á libre 
competencia. 
 
Entre eses requisitos, os máis significativos no asunto 
que nos ocupa son,  primeiro, que se afecte o nivel de 
competencia a través da práctica en cuestión; e, segundo, 
que a práctica analizada produza un prexuízo para os 
clientes ou os consumidores. Para comprobar se existe 
afectación da competencia, resulta de novo pertinente 
coñecer se a conduta denunciada ten natureza puramente 
puntual ou se, polo contrario, ten un caracter máis 
xeneralizado. En boa medida, esta consideración reitera o 
xa indicado no Fundamento Cuarto anterior desta 
Resolución. No suposto de se detectaren outros casos de 
restrición da oferta na área de Ferrol ou noutras cidades, 
é posible que o nivel de competencia se vexa afectado, 
por iso é importante determinar con claridade se estamos 
ante unha práctica puntual ou se tamén afecta a outros 
demandantes retallistas desta marca.  

 
Do mesmo modo, os consumidores poderían verse 
prexudicados se como consecuencia da hipotética 
práctica restritiva os prezos dos reloxos aumentasen con 
respecto a outros produtos semellantes ou noutras áreas 
de venda. Unha análise de mercado sinxela podería 
aportar información moi valiosa para avaliar 
correctamente esta circunstancia. 
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NOVENO.-Polo que antecede, este Tribunal considera que existen 

razóns fundadas para estimar parcialmente o recurso 
interposto o 5 de abril de 2006 por D. Juan José Martínez 
Sisto contra o Acordo de arquivo de actuacións do SGDC 
referente á denuncia presentada contra Citizen Watch 
España, S.A., e, en consecuencia, devolver o expediente 
ao referido Servizo para que se efectúen as investigacións 
oportunas que permitan aclarar os extremos indicados 
nos Fundamentos de Dereito precedentes. A estimación 
do recurso basease en que, para excluír de modo 
convincente a existencia de indicios dunha conduta 
contraria á LDC, debe efectuarse unha investigación para 
determinar se os reloxos específicos para mergullamento 
constitúen un mercado relevante diferenciado, se a 
empresa Citizen Watch España S.A. ten unha posición de 
dominio nese mercado, e se existe ou existiu abuso desa 
posición de dominio por parte desa empresa, alén de 
descartar a existencia de calquera práctica restritiva 
vertical. Sobre esa base resulta pertinente estimar a parte 
do recurso na que se solicita a revogación do Acordo de 
arquivo da denuncia de 21 de abril de 2006 do SGDC.  

 
Polo contrario, non cabe estimar a petición do recorrente 
para que se declare que a empresa denunciada incorreu 
nunha practica prohibida pola LDC pois nesta fase do 
proceso e ante a falta de información apuntada nos 
parágrafos precedentes, o Tribunal non entrou a avaliar 
se a conduta denunciada constitúe ou non un ilícito da 
LDC. Como xa se sinalou no Fundamento de Dereito 
Primeiro, esa cuestión sería a materia substantiva a 
dilucidar se o expediente fose incoado por parte do SGDC 
e remitido a este Tribunal para a súa consideración.  
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Vistos os preceptos legais citados e demais de xeral aplicación, o 
Tribunal 
 

RESOLVEU 
 

PRIMEIRO.- Estimar o recurso interposto o 5 de abril de 2006 por D. 
Juan José Martinez Sisto contra o Acordo do Servizo 
Galego de Defensa da Competencia de 21 de marzo de 
2006, no tocante ao arquivo da denuncia presentada polo 
recorrente contra Citizen Watch España, S.A. por 
presuntas prácticas contrarias á Lei 16/1989, do 17 de 
xullo, de defensa da competencia, e, en consecuencia, 
declarar nulo e sen efecto o Acordo de arquivo da 
referida denuncia. 

 
SEGUNDO.- Instruír ao Servizo Galego de Defensa da Competencia 

para que retrotraia as súas actuacións ao momento 
anterior ao arquivo do expediente e continúe as súas 
investigacións para determinar con claridade se os feitos 
denunciados por D. Juan José Martinez Sisto o 13 de 
xaneiro de 2006 constitúen ou non unha conduta 
contraria aos artigos 1 e 6 da Lei de Defensa da 
Competencia, de acordo ás liñas indicadas nos 
Fundamentos de Dereito Cuarto, Sexto, Sétimo, Octavo e 
Noveno desta Resolución, e no seu caso, incoe o 
correspondente expediente sancionador. Os aspectos que 
convén analizar son, nomeadamente, se os reloxos 
específicos para mergulladores constitúen un mercado 
relevante diferenciado, se a empresa Citizen Watch 
España S.A. ten unha posición de dominio nese mercado, 
e se existe ou existiu abuso desa posición de dominio 
por parte desa empresa, alén de descartar a existencia de 
calquera práctica restritiva vertical en relación aos feitos 
denunciados.  
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TERCEIRO.- Desestimar o resto de peticións efectuadas por D. Juan 

José Martínez Sisto no seu recurso de 5 de abril de 2006 
interposto ante este Tribunal, e nomeadamente a 
pretensión de que este Tribunal declare que a empresa 
denunciada incorreu nunha práctica prohibida pola LDC. 

 
Comuníquese esta Resolución ao  Servizo Galego de Defensa da 
Competencia e notifíquese aos interesados, informándoos que contra 
ela non cabe recurso algún, sen prexuízo dos que procedan cando 
este Tribunal dite Resolución definitiva.  
 

2. Exp. R 2/2006: Matadoiro de Ourense: Resolto polo Pleno nº 
36, do 14 de setembro de 2006 

 
Pleno 

 
D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vogal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vogal 
 
D. José Antonio Rodríguez Miguez, Secretario 
 

En Santiago de Compostela, a 14 de setembro de 2006. 
 

O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia 
(TGDC), coa composición expresada e sendo Relator o Vogal D. 
Alfonso Vez Pazos, ditou a seguinte resolución no expediente de 
recurso (R 2/2006. 4/2006, do Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, SGDC), interposto por D. Antonio Luis Rodríguez 
Álvarez, en nome e representación da entidade mercantil Matadoiro 
Xeral Frigorífico Ourensán, S.L., contra o acordo do SGDC de 22 de 
maio de 2006, de arquivo das actuacións tramitadas en virtude da 
denuncia presentada por el mesmo, na mencionada representación, 
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por presuntas condutas prohibidas pola Lei 16/1989, de 17 de xullo, 
de Defensa da Competencia (LDC). 

 
ANTECEDENTES DE FEITO 

 
1º.-  En data 1 de marzo de 2006 recibiuse no SGDC un escrito 

procedente da Dirección General de Defensa de la Competencia 
(Ministerio de Economía y Hacienda) da Administración Xeral do 
Estado, ao que se acompañaba a denuncia presentada por D. 
Antonio Luís Rodríguez Álvarez, en nome e representación da 
entidade mercantil Matadero General Frigorífico Orensano, S.L., 
contra o Concello de Ourense e a entidade concesionario do 
servizo de matadoiro municipal, Matadero de Orense, S.L., por 
presuntas prácticas contrarias á competencia.  

 
En concreto, a empresa denunciante indicaba que tivera 

coñecemento da exención do pago da auga potable a Mataderos 
de Orense, S.L., concesionaria do servizo de matadoiro 
municipal, así como o feito de que a Comisión  de Goberno do 
Consello de Ourense condonara de forma arbitraria unha 
débeda de 11 millóns de pesetas (66.111’33 �) que a citada 
empresa tiña contraída con Aquagest, S.A., concesionaria do 
servizo municipal de augas de Ourense, o que, ao seu xuízo, 
creaba vantaxes abusivas a favor da denunciada, constituíndo 
unha práctica desleal. 

 
2º.-  En virtude de devandita denuncia, o SGDC decidiu instruír unha 

información reservada, segundo o disposto no artigo 36.3 LDC. 
A estes efectos, o SGDC dirixiuse ao Concello de Ourense en 
data 27 de marzo de 2006 solicitando que emitise informe 
sobre a veracidade dos feitos denunciados, solicitándolle, en 
particular, que informase se a entidade Matadero de Orense, 
S.L. se beneficiaba dunha exención do pago de auga potable e 
se previamente lle foi condonada a débeda de once millóns de 
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pesetas (66.111’30 �) que tiña coa empresa Aquagest, 
S.A.(concesionaria do servizo de augas no devandito concello) e, 
en caso afirmativo, cales eran as razóns xurídicas, económicas e 
de interese público que xustificaban esta medida, a favor do 
concesionario do matadoiro municipal. Esta solicitude foi 
reiterada en data 18 de abril de 2006.  

 
3º.-  Con data 10 de maio de 2006, e entrada no SGDC o 16 de maio 

de 2006, o alcalde-presidente do Concello de Ourense remite 
un informe técnico (folios 89 e 90 del expediente 
administrativo) no que se pon de manifesto as actuacións 
levadas a cabo polo Concello de Ourense para restablecer o 
equilibrio económico-financeiro da concesión do servizo de 
matadoiro municipal, pois desde un primeiro momento, 
devandito concello rexeitou que a concesionaria de devandito 
servizo puidese gozar de exención algunha do canon de auga. 

 
4º.-  Tras verificar a mencionada información reservada, o SGDC 

chegou á conclusión de que non existían indicios de infracción 
da Lei de Defensa da Competencia, polo que, con data 22 de 
maio de 2006, acordou o correspondente arquivo das 
actuacións, motivando a súa decisión na información remitida 
polo Concello de Ourense, do devantido informe reproduce 
literalmente algún dos seus parágrafos (folios 91 a 93, 
concretamente, folio 92). 

 
5º.-  Con data 31 de maio de 2006, D. Antonio Luís Rodríguez 

Álvarez, en nome e representación da entidade Matadero 
General Frigorífico Orensano, S.L., presentou  recuso contra o 
citado arquivo, no Rexistro Xeral Único da Xunta de Galicia en 
Ourense, que foi recibido no TGDC en data 6 de xuño de 2006. 
En data 1 de xuño de 2006, o mesmo representante legal 
presenta no Rexistro Xeral Único da Xunta de Galicia en 
Ourense, un novo escrito, que foi recibido no TGDC en data 6 
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de xuño de 2006, no que solicitaba que se remprazase por 
outro, un dos documentos aportados co seu escrito anterior, 
que fora aportado por erro.  

 
6º.-  En data 7 de xuño de 2006 o TGDC efectúa a correspondente 

solicitude de informe e remisión do expediente ao SGDC, ao 
abeiro do disposto no artigo 48 LDC que é remitido en data 16 
de xuño de 2006, xunto co correspondente informe, no que se 
sinala que o recurso foi interposto en prazo e se ratifica nos 
termos do acordo de non iniciar o expediente. 

 
7.-  Con data 12 de xullo de 2006, D. Antonio Luis Rodríguez 

Álvarez, no nome e representación xa indicada, presentou no 
Rexistro Xeral Único da Xunta de Galicia en Ourense, as súas 
alegacións, que foron recibidas no TGDC o 18 de xullo de 2006, 
no que reitera que a conduta denunciada constituía unha 
conduta desleal, que infrinxía a lexislación de defensa da 
competencia. 

 
8.-  Con data 13 de xullo de 2006, D.Emilio Pedro González Iglesias, 

en nome e representación da entidade mercantil Matadero de 
Orense, S.L., presentou no Rexistro Xeral Único da Xunta de 
Galicia en Ourense, un escrito de alegacións, que foi recibido no 
TGDC en data 20 de xullo de 2006, no que se destaca que o 
beneficio que para a súa representada puido ter a exoneración 
do canon da auga acordado polo Concello de Ourense en 1996, 
fora compensado con posterioridade, con carácter retroactivo, 
cunha suba do canon concesional, restablecéndose dese xeito o 
equilibrio económico-financieiro do contrato no que se 
materializaba a concesión de que era titular a súa representada.  

 
9.-  Con data 14 de xullo de 2006 tivo entrada no Rexistro Portelo 

único do Concello de Ourense, que foi recibido no TGDC o 28 
de xullo de 2006, o escrito de alegacións presentado polo 
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Alcalde-Presidente do Concello de Ourense, en representación 
da corporación municipal, no que, en síntese, se destaca que a 
conduta denunciada non constituía infracción algunha da 
normativa de competencia e se reiteraba que a empresa 
concesionaria do servizo de matadoiro municipal non se 
beneficiara de exención algunha do canon da auga, xa que se 
compensara coa correspondente suba proporcional do canon 
concesional para restablecer o equilibrio económico-financeiro 
da concesión.  

 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 
PRIMEIRO.-  O artigo 47.1 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa 

da competencia, sinala que vos actos do Servizo de 
Defensa da Competencia, neste caso do SGDC, que 
decidan directa ou indirectamente o fondo do asunto, 
determinen a imposibilidade de continuar un 
procedemento ou produzan indefensión ou prexuízo 
irreparable a dereitos ou intereses lexítimos, serán 
recorribles ante o Tribunal de Defensa da Competencia, 
neste caso ou TGDC, non prazo de dez días.  

 
SEGUNDO.- Os recursos contra os Acordos do SGDC de non proceder 

ao inicio do procedemento ten que resolvelos o TGDC, 
limitándose a decidir se resulta acertada a decisión de 
dito organismo de non iniciar o expediente porque os 
datos de que dispón son dabondo para afirmar que non 
existen condutas que vulneren, dalgún xeito, as 
prohibicións incluídas na Lei de Defensa dá Competencia.  

 
TERCEIRO.- No presente caso entende este Tribunal que debe 

desestimarse o recurso interposto, pois non goza de 
suficiente fundamento, identificando o noso criterio co 
reflectido pola instrutora no seu escrito onde acorda o 
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arquivo, sen que nada proceda obxectar á información 
reservada practicada pola instrutora, xa que a mesma ven 
autorizada polo artigo 36.3 da Lei 16/1989, cumpríndose 
os requisitos esixidos pola doutrina sobre tal particular. 
Véxase entre outras, Resolución do Tribunal de Defensa 
da Competencia, no Expte. R 191/96, Autoescuelas de 
Tenerife, de 7 de novembro de 1997.  

 
CUARTO.- En apoio do noso desistimiento da pretensión formulada, 

procede sinalar, en primeiro lugar, que non pode 
prosperar a invocación que fai o denunciante sobre a 
suposta indefensión da que sería obxecto, pois aínda que 
é certo que tanto o Tribunal Constitucional como o 
Tribunal Supremo, considérana como “unha privación ou 
unha limitación do dereito de defensa”, non é menos 
certo que tamén proclaman “que para que se produza 
indefensión é preciso que a imposibilidade de 
contradición afecte á totalidade da tramitación, polo que 
non pode producir indefensión un acto illado de trámite 
se en posteriores momentos e antes de que a 
correspondente resolución se dicte, a parte ten a 
posibilidade de argumentar as súas pretensións?”, tal 
como sucede no presente suposto. E non só o entenden 
así o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo, senón 
tamén o Tribunal de Defensa de la Competencia. Véxase, 
entre outras, Resol. Expte, V215/97, Tabacalera, de 26 de 
maio de 1997.  

 
QUINTO.-  Polo que se refire ao fondo do asunto, a presunta 

vulneración da normativa sobre libre competencia por 
medio dunha conduta desleal, imputada pola recurrente, 
tanto ao Concello de Ourense, como ao titular da 
concesión do servizo municipal de matadoiro (Matadero 
de Ourense, S.L.), procede sinalar que non resulta 
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suficientemente acreditada no expediente, na medida en 
que, en primeiro lugar, a exención cuestionada atopábase 
inicialmente amparada nun acto administrativo que 
gozaba da presunción de veracidade, unicamente 
destruible exercendo os recursos pertinentes en dereito, 
tal e como finalmente efectuou o denunciante na vía 
contencioso-administrativa, obtendo un fallo favorable do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Recurso de 
Apelación nº 8317/2002-Sentenza 00050/2005de 19 de 
xaneiro de 2006), as mencionadas repercusións caen fóra 
do ámbito da defensa da competencia, sen prexuízo de 
que unha vez firme, o interesado poida obter, no seu 
caso, a reparación adecuada, é dicir, os prexuízos 
sufridos, pola vía procesual oportuna, na medida en que 
resulten acreditados.  

 
Así mesmo, e en segundo lugar, dos escritos presentados 
polo Concello de Ourense despréndese que este nunca 
considerou á empresa concesionaria beneficiaria de 
exención algunha, porque afectaría ao equilibrio 
económico-financeiro da concesión, en prexuízo do 
titular do servizo (o Concello de Ourense), polo que 
acordou compensar as cantidades non pagadas pola 
empresa cunha suba proporcional do canon, rexeitando 
que existise ao seu favor beneficio algún.  
 

SEXTO.-  Na medida en que a conduta denunciada non pode 
considerarse desleal, tampouco procede examinar se 
resulta de aplicación o artigo 7 LDC, tal e como 
implicitamente considerou o SGDC ao non apreciar 
vulneración algunha da lexislación sobre defensa da 
competencia, máxime, cando os órganos administrativos 
de defensa da competencia só resultan competentes para 
enxuiciar condutas desleales especialmente cualificadas, 
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pois nelas debe concorrer, por imperativo do citado artigo 
7 LDC, ademais da deslealdade da propia conduta, nos 
termos da Lei 3/1991, de 10 de xaneiro, de competencia 
desleal, un dobre requisito: a) Que ese acto de 
competencia desleal distorsione gravemente as 
condicións de competencia no mercado e, b) Que esa 
grave distorsión afecte ao interese público.  

 
SÉTIMO.- Para rematar resaltar por consideralo de gran importancia, 

xa que pode afectar a un acto de “prejudicialidad”, 
gozando o contencioso administrativo de preferencia e, 
en consecuencia, de “vis atractiva”, que por parte do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictou sentenza de 
data 9-1-2006, referente ao tema suscitado ante este 
Tribunal Galego de Defensa da Competencia, dita 
Sentenza revoga en apelación a pronunciada polo Órgano 
Unipersoal de Ourense con data 13-05-02. 

 
A aludida Sentenza do TSX de Galicia realiza un 
exhaustivo estudo sobre o asunto que se lle suscita e no 
fallo anula o acordo da Comisión de Goberno do Concello 
de Ourense de data 26-10-2000, razoando que 
correspondía devandito acordo ao Pleno do mencionado 
Concello, decretando, á súa vez, a retroacción de 
actuacións con elevación ao Pleno municipal das mesmas, 
para a resolución de tales solicitudes. A sinalada foi 
notificada ás partes, e é firme de non se ter recorrido ante 
a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal 
Supremo.  
 
Procede pois significar que a tenor da mencionada 
sentenza o apelante ante este Tribunal Galego de Defensa 
da Competencia pode obter, no seu caso, a reparación 
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adecuada, é dicir, os prexuízos sufridos, pola vía 
procesual oportuna.  

 
Vistos os preceptos citados e demais de xeral aplicación, o Tribunal  
 

RESOLVEU 
 
Desestimar o recurso interposto por D. Antonio Luís Rodríguez 
Álvarez, en nome e representación da entidade mercantil Matadero 
Xeral Frigorífico Ourensán, S.L., contra o acordo de arquivo do Servizo 
Galego de Defensa da Competencia, de 22 de maio de 2006, da 
denuncia presentada na mencionada representación, contra o Concello 
de Ourense e a entidade concesionaria do servizo de matadoiro 
municipal, Matadero de Orense, S.L., por presuntas prácticas 
contrarias á competencia.  
 
Comuníquese esta resolución ao SGDC e notifíquese aos interesados, 
facéndolles saber que contra a mesma non cabe recurso algún en vía 
administrativa, podendo interpoñer recurso contencioso 
administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo 
de dous meses partir da data de notificación desta resolución.  

 
3. Exp. R 3/2006: Venda Ambulante: Resolto polo Pleno nº 36, 

do 14 de setembro de 2006 
 
Pleno 

D. José Antonio Varela González, Presidente 
D. Fernando Varela Carid, Vogal 
D. Alfonso Vez Pazos, Vogal 
 

 En Santiago de Compostela, a 14 de setembro de 2006 
 
 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia 
(TGDC), coa composición indicada máis arriba e sendo Relator don 
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José Antonio Varela González, presidente, ditou a seguinte Resolución 
no expediente R-3/2006, 6/2006 do Servizo Galego de Defensa da 
Competencia (SGDC), orixinado polo recurso interposto o 6 de xullo 
de 2006 por don Jesús Francisco Romero Alvite contra o Acordo do 
SGDC, do 28 de xuño de 2006, de non iniciar o procedemento 
derivado da denuncia formulada polo recorrente contra alcaldes de 
concellos galegos e, ao mesmo tempo, contra outros comerciantes 
ambulantes non identificados, por presuntas prácticas incursas na Lei 
16/1989, de defensa da competencia, consistentes en actos de 
competencia desleal. 
 
 ANTECEDENTES DE FEITO 
 
1.- Con data 16 de xuño de 2006, o SGDC recibiu un escrito de don 

Jesús Francisco Romero Alvite, no que denunciaba a “tódolos 
comerciantes ambulantes de Galicia que incumprindo a 
Normativa actual (Decreto 194/2001 Art. 10. c) están instalando 
os postos ambulantes sen expoñer publicamente a tarxeta do 
Rexistro de Comerciantes Ambulantes da Xunta de Galicia ... e 
nesta situación os comerciantes ambulantes autónomos 
vémonos privados da máis mínima posibilidade de competir en 
igualdade”. Dado o antedito, o denunciante solicitaba “Que coa 
máxima urxencia posible se estude e confirme esta situación 
agora denunciada sancionando debidamente ós Alcaldes dos 
Concellos onde se está consentido que os postos ambulantes se 
instalen incumprindo o Decreto anteriormente mencionado”.  

 
Do escrito do denunciante resulta, pois, que este solicita que 

sexan sancionados os alcaldes de concellos que permiten a 
instalación de postos de venda sen exhibir a “tarxeta da Xunta”, 
a tarxeta expedida polo Rexistro de Comerciantes Ambulantes 
de Galicia, por deixamento das súas funcións. Estes alcaldes 
non eran identificados no escrito. Ao mesmo tempo denuncia 
aos comerciantes ambulantes que incumpren a normativa 
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existente (artigo  10.c) do Decreto 194/2001, do 26 de xullo, 
de ordenación da venda ambulante) por presuntas prácticas de 
competencia desleal no sector da venda ambulante. O 
denunciante remite a unha páxina web na que, indica, existe 
máis información sobre a conduta denunciada, incluído un 
vídeo emitido por unha canle de televisión nacional.  

 
2.- Con data 28 de xuño de 2006, o SGDC acordou non iniciar o 

procedemento derivado da presunta realización das condutas 
previstas no artigo 7 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
defensa da competencia, polos feitos denunciados ó considerar 
que a conduta denunciada, a non exhibición da tarxeta 
expedida polo Rexistro de Comerciantes Ambulantes de Galicia, 
“constitúe claramente unha infracción administrativa que debe 
ser perseguida polas autoridades competentes”.  

 
Para o SGDC, dos feitos denunciados e da información 

contida na páxina web á que se remitía a denuncia poden 
apreciarse indicios de infraccións administrativas e, mesmo, de 
condutas delituosas, “pero non de competencia desleal, no 
sentido do artigo 7 da Lei de Defensa da Competencia”, xa que 
“os actos de competencia desleal, para seren considerados así, 
deben ser imputables a empresarios ou calquera outras persoas 
físicas ou xurídicas que participen no mercado, entendido este 
como mercado de bens ou servizos”. No caso examinado, o 
SGDC consideraba que “aínda que os concellos fagan deixación 
das súas funcións respecto da esixencia de exhibir a citada 
tarxeta, non estarían actuando como competidores, senón 
como administración pública, e non pode predicarse deles que 
estean realizando actos de competencia desleal, posto que non 
compiten co denunciante”. 

 
Así mesmo, engade o SGDC no seu acordo, “os 

comportamentos que define a Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de 
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competencia desleal, deben realizarse no mercado e con fins 
concorrenciais, é dicir, debe tratarse de actos obxectivamente 
idóneos para promover ou asegurar a difusión no mercado das 
prestacións propias ou dun terceiro”, considerando que non se 
dan no caso examinado. 

 
O razoamento anterior leva ao SGDC a concluír que, posto 

que os feitos non poden cualificarse como “actos de 
competencia desleal, non cabe analizar se se dan os requisitos 
que esixe o artigo 7 da Lei de defensa da competencia”. Por isto 
acorda “non iniciar o procedemento”.  
 

3.- Con data 6 de xullo de 2006, don Jesús Francisco Romero Alvite 
presentou escrito no SGDC no que interpón recurso contra o 
acordo do SGDC de non iniciar o procedemento. Sinala que non 
se lle contesta ao motivo principal da súa denuncia, que é a 
conduta “que provocan catro sinvergonzas que chegan ós 
mercadillos as dez da mañán e póñense a vender unhas 
mercancías que non soportan ningún tipo de impostos, porque 
a súa situación de ilegalidade non llo permite”. É dicir, segundo 
a alegación do recorrente, as condutas denunciadas como 
competencia desleal non son só os actos de deixamento dos 
responsables municipais, asunto que avalía o SGDC, senón 
tamén os de outros comerciantes ambulantes non identificados. 

 
4.-  Con data 24 de xullo de 2006, o TGDC solicitou ao SGDC a 

remisión do expediente de referencia, co seu correspondente 
informe, no que, entre outros extremos, se fixera mención á 
representación do recorrente e a interposición en prazo do 
citado recurso. 

 
5.- Con data 27 de xullo, o SGDC remitiu o expediente e emitiu o 

correspondente informe, no que sinala que o recurso foi 
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interposto en prazo e se ratifica nos termos do acordo de non 
iniciar o expediente. 

 
6.-  Con data 31 de xullo de 2006, o Pleno do TGDC  admitiu a 

trámite o recurso interposto por don Jesús Francisco Romero 
Alvite, designando como relator do mesmo a don José Antonio 
Varela González, presidente do TGDC, de acordo coa 
correspondente quenda en vigor. Así mesmo, e coa mesma 
data, o Pleno acordou adoptar a correspondente providencia 
para a posta de manifesto do expediente ás partes interesadas. 

 
7.-   Foron considerados interesados: 
 

- Don Jesús Francisco Romero Alvite. 
 

8.-   Con data 14 de agosto de 2006, don Jesús Francisco Romero 
Alvite presentou alegacións nas que manifesta acreditar o seu 
interese no asunto obxecto da denuncia, na medida en que 
realiza á actividade da venda ambulante desde hai 17 años, así 
como que non pode identificar aos presuntos infractores 
precisamente polo feito de que non expoñen publicamente as 
tarxetas de identificación preceptivas. Así mesmo informa ao 
TGDC que puxo os feitos en coñecemento da Fiscalía da 
Audiencia Provincial de Pontevedra, que abriu dilixencias 
previas penais contra os concellos de Marín e Baiona, quedando 
pendentes o de Ponteareas e dous directores xerais de comercio 
da Xunta de Galicia.  

 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 
PRIMEIRO.- O artigo 47.1 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa 

da competencia, sinala que os actos do Servicio de 
Defensa de la Competencia, neste caso do SGDC, que 
decidan directa ou indirectamente o fondo do asunto, 
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determinen a imposibilidade de continuar un 
procedemento ou produzan indefensión ou prexuízo 
irreparable a dereitos ou intereses lexítimos, serán 
recorribles ante o Tribunal de Defensa de la Competencia, 
neste caso o TGDC, no prazo de dez días. 

 
SEGUNDO.- Os recursos contra os Acordos do SGDC de non proceder 

ao inicio do procedemento ten que resolvelos o TGDC, 
limitándose a decidir se resulta acertada a decisión de 
dito organismo de non iniciar o expediente porque os 
datos de que dispón son dabondo para afirmar que non 
existen condutas que vulneren dalgún xeito as 
prohibicións incluídas na Lei de Defensa da Competencia. 

 
TERCEIRO.- No presente caso, o SGDC centrou a súa análise na 

conduta dos concellos -non identificados polo 
denunciante- e na súa posible cualificación como de 
competencia desleal. O SGDC sinala que nas condutas 
dos concellos comunicadas se poden apreciar indicios de 
infraccións administrativas e, mesmo, de condutas 
delituosas, “pero non de competencia desleal, no sentido 
do artigo 7 da Lei de Defensa da Competencia”, xa que 
“os actos de competencia desleal, para seren 
considerados así, deben ser imputables a empresas ou 
calquera outras persoas físicas ou xurídicas que 
participen no mercado, entendido este como mercado de 
bens ou servizos”. Por iso considera que “aínda que os 
concellos fagan deixamento das súas funcións respecto 
da esixencia de exhibir a citada tarxeta, non estarían 
actuando como competidores, senón como 
administración pública, e non pode predicarse deles que 
estean realizando actos de competencia desleal, porque 
non compiten co denunciante”.  
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 Así pois, o SGDC segue a liña argumental do Tribunal de 
Defensa da la Competencia que, entre outras moitas, na 
súa resolución 145/96, Denegación de Venta Ambulante, 
en referencia á concesión de licenzas por parte dos 
concellos entende que tales actuacións “constituyen actos 
administrativos sujetos a normas de derecho público, sin 
que pueda considerarse que, en su ejercicio, los 
Ayuntamientos asumen un papel de operador 
económico... En consecuencia, su actividad no puede 
analizarse ni ser revisada por el Tribunal desde la 
perspectiva de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa 
de la Competencia. Por el contrario tales actos, en cuanto 
están sujetos al Derecho Administrativo pueden ser 
recurridos por los interesados que se consideren 
perjudicados, ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, una vez agotados los recursos 
administrativos”. 

 
CUARTO.- Agora ben, aínda que no primeiro escrito do denunciante 

este solicita unha sanción para os concellos que fan 
deixamento das súas funcións, a súa denuncia de 
competencia desleal refírese “a tódolos comerciantes 
ambulantes de Galicia” que incumpren a normativa de 
venda ambulante e, máis en concreto, que non se 
identifican coa “tarxeta da Xunta”. Esta consideración 
resulta aínda máis clara no escrito de alegacións.  

 
 Non obstante a maior concreción do escrito de 

alegacións, neste documento o denunciante tampouco 
identifica aos posibles autores das prácticas desleais 
denunciadas, polo que cabe falar máis de nova 
informativa xenérica sobre actuacións nos mercados 
ambulantes de Galicia que de denuncia concreta, no 
sentido do artigo 36.3 LDC.  
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QUINTO.-  A cuestión que se dilucida é, pois, se o Acordo do SGDC 

de non iniciar o procedemento derivado da presunta 
realización das prácticas denunciadas é axeitado. Para iso 
cómpre, seguindo a doutrina do Tribunal de Defensa de 
la Competencia (Fundamento de dereito 2 da Resolución 
399/99, Propiedad Urbana de Gerona) que para que este 
poida aplicar a prohibición contida no artigo 7 LDC será 
preciso que “nas condutas denunciadas concorran as 
seguintes circunstancias: a) Que sexan constitutivas de 
competencia desleal; e b) Que teñan producido un 
falseamento sensible da libre competencia, en todo ou en 
parte do mercado nacional, que cause unha afectación ao 
interese público”. 

 
SEXTO.- Respecto da primeira cuestión –a cualificación dos actos 

denunciados como competencia desleal-, é relevante o 
disposto no artigo 15 da Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, 
de competencia desleal, que nos seus dous primeiros 
parágrafos establece: 

 
  “1. Se considera desleal prevalerse no mercado dunha 

vantaxe competitiva adquirida mediante a infracción das 
leis. A vantaxe ten que ser significativa. 

  2. Terá tamén a consideración de desleal a simple 
infración de normas xurídicas que teñan por obxecto a 
regulamentación da actividade concorrencial”. 

  
 Por outra banda, segundo o artigo 11 do Decreto 

194/2001, de 26 de xullo, de ordenación da venda 
ambulante (D.O.G. 21 de agosto 2001), se di: 
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  “1. Quen exerza o comercio ambulante deberá ter 
expostos os seus datos de identificación e domicilio de 
xeito que resulten facilmente visibles para o público;  

  2. A identificación do comerciante ambulante farase 
efectiva mediante a exhibición da tarxeta expedida polo 
rexistro [de comerciantes ambulantes de Galicia] ou copia 
compulsada, que levará colocada na forma que resulte 
máis axeitada para os referidos efectos de información 
xeral e a súa comodidade persoal”.  

 
 Dado que a conduta denunciada sobre outros 

comerciantes ambulantes -non exhibición da tarxeta da 
Xunta- supón unha infracción das leis que pode xerar 
unha vantaxe competitiva significativa no mercado dos 
operadores que incumpren a normativa respecto dos 
comerciantes, ambulantes e sedentarios, que cumpren as 
súas obrigas, cabería cualificala en principio de 
competencia desleal.  

 
 Neste senso cabe citar a sentenza da Audiencia Provincial 

de Barcelona no recurso de apelación núm. 846/1996 
que, no F3, sinala que a Lei de Competencia Desleal 
“convierte la ilicitud externa al sistema de competencia 
desleal, es decir, la infracción de normas de sectores del 
ordenamiento jurídico ajenos al Derecho de la 
competencia, en ilicitud interna al sistema”.  

 
SÉTIMO.-  Agora ben, a eventual existencia de actos desleais non 

supón que estes infrinxan necesariamente o artigo 7 da 
Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia. 
Para que iso se produza cómpre que a conduta desleal 
xere un falseamento sensible da libre competencia, en 
todo ou en parte do mercado, que cause unha afectación 
ao interese público. 
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 Polo tanto, soamente cando se dean estes requisitos 

estará habilitado o TGDC para entrar a coñecer de ditos 
actos, debendo os interesados, noutros casos, acudir á 
Xurisdicción Ordinaria, como establece a Lei 3/1991, de 
10 de xaneiro, de competencia desleal. 

 
 Agora ben, no Decreto 194/2001, de 26 de xullo, de 

ordenación da venda ambulante, dise que: “a venda 
ambulante ten en Galicia, pola típica dispersión da súa 
poboación e agrupamento nunha gran cantidade de 
pequenos núcleos con frecuencia carentes de estrutura 
comercial algunha, unha importancia moi considerable; e 
así mesmo comporta múltiples implicacións tanto para os 
consumidores e usuarios como para o comercio 
sedentario e as corporacións locais”.  

 
 Do antedito resulta que a conduta examinada pode supor 

un falseamento sensible da libre competencia nos 
mercados afectados, con efectos negativos sobre o 
rendemento tanto dos comerciantes ambulantes como 
dos sedentarios que cumpren a normativa existente. Por 
outra banda, podería ter interese público, 
fundamentalmente polos seus potenciais efectos 
negativos sobre o benestar dos consumidores. 

 
Vistos os preceptos legais citados e os de xeral 
aplicación, o Tribunal Galego de Defensa da Competencia 
 

RESOLVEU 
 

1. Estimar parcialmente o recurso de don Jesús Francisco Romero 
Alvite contra o Acordo do SGDC de non iniciar o procedemento 
derivado da presunta realización das condutas previstas no 
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artigo 7 de LDC, polos feitos denunciados, no sentido de 
desestimar o recurso contra os alcaldes de concellos galegos 
que permiten a venda ambulante de comerciantes sen 
identificar, e de estimar o recurso contra os comerciantes 
ambulantes que levan a cabo os comportamentos denunciados.  

 
En consecuencia, este Tribunal insta ao SGDC a que inicie un 
procedemento de información reservada sobre posibles 
actuacións restrictivas da competencia nos mercados 
periódicos da provincia de Pontevedra, ou cando menos nos 
concellos de Baiona, Marín e Ponteareas. 

 
2.  Comunicar á Dirección Xeral de Comercio e Consumo a 

información recibida. 
 

3.  Comunicar aos alcaldes dos concellos da provincia de 
Pontevedra, en particular aos de Baiona, Marín e Ponteareas, a 
información recibida.  

 
4.  Comuníquese esta Resolución a SGDC e notifíquese aos 

interesados, facéndolles saber que contra ela non cabe 
recurso algún en vía administrativa, pudendo interpor recurso 
contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no 
prazo de dous meses contados desde a notificación desta 
Resolución, polo que respecta ao arquivo que se confirma. 
Respecto da revogación parcial do acordo non cabe ningún 
tipo de recurso ao ser un acto que decide a continuación doo 
el expediente sen causar indefensión. 
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4. A 2/2006. Inspección Técnica de edificacións II. Resolto polo 
Pleno nº 40, do 14 de decembro de 2006 

  
Pleno 

 
D. José Antonio Varela González, presidente 
D. Fernando Varela Carid, vogal 
D. Alfonso Vez Pazos, vogal 
 
 

En Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2006 
 

O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia, coa 
composición expresada máis arriba, e sendo Relator o vogal D. 
Fernando Varela Carid, ditou a seguinte Resolución no expediente A 
2/2006 (1/2006 do Servizo Galego de Defensa da Competencia), 
iniciado como consecuencia da solicitude de autorización singular 
presentada pola Alcaldesa do Concello de Vigo, en nome e 
representación da Xerencia Municipal de Urbanismo do citado 
concello, para o establecemento dun Convenio de colaboración entre a 
citada Xerencia Municipal e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 
(COAG), delegación de Vigo, e o Colexio Oficial de Aparelladores e 
Arquitectos Técnicos (COAAT) da provincia de Pontevedra, para a 
aplicación da Ordenanza Municipal de Inspección Técnica de 
Edificacións, ao abeiro do disposto no artigo 3 da Lei 16/1989, do 17 
de xullo, de Defensa da Competencia (en adiante LDC). 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- O día 2 de xuño de 2006, Dª. Corina Porro Martínez, Alcaldesa 

de Vigo, en nome e representación da Xerencia Municipal de 
Urbanismo do citado concello, solicitou ante o Servizo Galego 
de Defensa da Competencia (en adiante, o Servizo) autorización 
singular para a firma dun Convenio entre o Concello de Vigo e 
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os colexios profesionais COAG e COATT para a aplicación da 
Ordenanza Municipal de Inspección Técnica de Edificacións 
conforme ao aprobado polo Consello da Xerencia Municipal de 
Urbanismo na súa sesión do 2 de febreiro do 2006.  A 
autorización solicítase ao abeiro do disposto no artigo 3 da 
LDC. 

 
2.- Mediante Providencia do 6 de xuño de 2006, o Servizo acordou 

admitir a trámite a solicitude e iniciar a incoación do expediente 
de autorización singular. 

 
3.-  O trámite de información pública de dez días hábiles, segundo 

o disposto no artigo 38.4 da LDC, cumpriuse mediante 
Resolución do Servizo do día 7 de xuño, que foi publicada no 
Diario Oficial de Galicia de 13 de xullo de 2006, a fin de que 
calquera persoa física ou xurídica, fose ou non interesada, 
puidese achegar calquera clase de información e expoñer 
cantos datos estimase significativos respecto ao obxecto do 
expediente. Segundo informou o Servizo, non se presentaron 
alegacións no citado prazo. 

 
4.- Con data 7 de xuño de 2006, o Servizo solicitou do Servizo 

Galego de Consumo a emisión do informe preceptivo que 
establecen o artigo 38.6 da LDC e mais o artigo 7.3 do Real 
Decreto 378/2003, do 28 de marzo, polo que se desenvolve a 
LDC en materia de exencións por categorías, autorización 
singular e rexistro de defensa da competencia. 

 
5.- O 30 de xuño de 2006, o Servizo remitiu o expediente de 

referencia xunto co seu informe proposta a este Tribunal. Esa 
documentación tivo entrada no Tribunal o 5 de xullo. O Servizo 
estimou que o acordo para o que se solicitou autorización 
singular, entendido éste como a fixación de honorarios 
profesionais, segundo o establecido na cláusula quinta do 
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Convenio de colaboración entre a Xerencia Municipal de 
Urbanismo e o COAG e o COAAT, constitúe un acordo prohibido 
polo artigo 1 LDC, pero susceptible de autorización singular 
segundo o disposto no artigo 3.1.a) LDC, se ben, ao abeiro do 
artigo 4.2 LDC, debería impoñerse á Xerencia Municipal do 
Concello de Vigo as dúas obrigas seguintes: 

 
• Acreditar que a formalización do Convenio fora ofrecida a 

todos os colexios profesionais con asociados capacitados 
para a emisión dos informes da Inspección Técnica de 
Edificacións. 

 
• Comunicar ao Tribunal o sistema de baremación que se 

elaborase para clasificar aos profesionais que se inclúan 
voluntariamente no Rexistro regulado na cláusula cuarta do 
convenio, co obxecto de verificar a obxectividade dos 
criterios que se utilicen.  

 
6.- O 11 de xullo de 2006, o Pleno do Tribunal, mediante auto, 

resolveu inadmitir o expediente de solicitude de autorización 
singular instruído polo Servizo, denominado naquel momento 
polo Tribunal A 1/2006, Inspección Técnica de Edificacións, e 
devolvelo ao Servizo para que se completase a súa instrución, 
de xeito que se cumpriran as dúas obrigas sinaladas polo 
Servizo no seu informe proposta con carácter previo ao traslado 
do expediente ao Tribunal.  

 
En particular, instouse ao Servizo a que se acreditara 
convenientemente que a formalización do Convenio fora 
ofrecida a todos os colexios profesionais con asociados 
especializados para a emisión dos informes da Inspección 
Técnica de Edificacións, e que as partes informasen sobre o 
sistema de baremación elaborado para clasificar aos 
profesionais que desexen incluírse voluntariamente no Rexistro 
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regulado na cláusula cuarta do Convenio. Ademais, o Tribunal 
indicou que se podería incorporar ao expediente o informe 
solicitado ao Consello Galego de Consumidores e Usuarios, que 
ata ese momento non constaba no expediente.  

 
 Nese mesmo Pleno, declaráronse interesados a Xerencia 

Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo, o COAG, 
delegación de Vigo, e o COAAT da provincia de Pontevedra. 

 
7.- Cumprimentadas as anteriores peticións do Tribunal, o Servizo 

remitiu de novo o expediente de referencia ao Tribunal con 
escrito de 5 de setembro de 2006, recibido no Tribunal o 8 de 
setembro do mesmo ano. No seu informe, o Servizo reiterou a 
súa posición, expresada no seu escrito de 30 de xuño de 2006, 
no sentido de que procede autorizar a conduta que deu lugar á 
incoación do expediente de acordo co artigo 3.1.a) LDC.  

 
8.- O Pleno do Tribunal, na súa reunión de 14 de setembro de 

2006, admitiu a trámite a solicitude do Concello de Vigo 
denominando o expediente a partir dese momento A 2/2006,  
Inspección Técnica de Edificacións II; nomeou Relator deste 
asunto ao vogal D. Fernando Varela Carid; e declarou que son 
partes interesadas: 
 
- A Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo. 
- O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 
- O Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos da 

provincia de Pontevedra. 
- O Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia. 
- O Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo.  

 
9.- O 14 de setembro de 2006, o Tribunal ditou unha Providencia 

na que solicitou aclaración de diversos puntos de interese do 
Convenio obxecto de análise. Esa Providencia foi enviada ás 
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diferentes partes interesadas e ao Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, dando dez días de prazo para responder as 
aclaracións solicitadas polo Tribunal. Responderon, fora de 
prazo, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, o Colexio 
Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos da provincia de 
Pontevedra e o Concello de Vigo. 

 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 
1.- O obxecto do presente expediente é avaliar a solicitude de 

autorización singular formulada polo Concello de Vigo para o 
establecemento dun Convenio de colaboración entre a Xerencia 
de Urbanismo do Concello e o COAG, delegación de Vigo, e o 
COAAT da provincia de Pontevedra, para a aplicación da 
Ordenanza Municipal de Inspección Técnica de Edificacións no 
tocante á realización da citada inspección de edificios con 
carácter subsidiario por parte do Concello, naqueles casos en 
que os propietarios incumpran a obriga de efectuar esas 
inspeccións. 

 
2.- Para resolver a cuestión de fondo que se plantea e, por tanto, 

decidir sobre a concesión ou non da autorización singular 
solicitada, cómpre determinar se o Convenio proposto polo 
Concello ten por obxecto ou pode producir o efecto de impedir, 
restrinxir ou falsear a competencia no mercado, de xeito que se 
vulnere o disposto na Lei de Defensa da Competencia e normas 
complementarias, e no caso de que así fose, se cabe autorizar o 
mencionado Convenio por se daren as circunstancias 
contempladas no artigo 3 LDC.  

 
 A este respecto, este Tribunal entende que é preciso tomar en 

consideración o Convenio de xeito global, sen restrinxir a súa 
análise ao elemento específico da fixación de honorarios, 
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aspecto que sendo da máxima relevancia, só cobra sentido ao 
poñelo en relación co resto de elementos incluídos no Convenio. 

 
3.- Antes de entrar na análise substantiva do expediente, o Tribunal 

considera que convén establecer con claridade tres cuestións 
previas que son relevantes para avaliar correctamente a 
conveniencia ou non de outorgar a autorización singular 
solicitada. A primeira cuestión é examinar a base legal que ten o 
Concello de Vigo para subscribir o Convenio que se analiza, 
aspecto significativo para determinar a natureza administrativa 
da prestación do servizo profesional obxecto do Convenio. A 
segunda cuestión é se as partes que pretenden subscribir o 
Convenio deben estar suxeitas ou non ás normas de 
competencia españolas, prerequisito ineludible para poder 
continuar o estudo do expediente. A terceira consideración 
previa é se o Convenio debe ser obxecto de análise en relación 
ás normas de defensa da competencia, é dicir, se aínda 
tratándose dun acordo libremente establecido entre unha 
entidade oficial e dous colexios profesionais debe estar suxeito 
ao cumprimento das normas de competencia e, por tanto, se 
está xustificada ou non a intervención dos órganos de defensa 
da competencia.  

 
4.- A primeira cuestión previa é examinar o fundamento legal do 

Concello de Vigo para subscribir o Convenio que pretende 
firmar co COAG e co COAAT, e para establecer a obriga 
administrativa de efectuar as Inspeccións Técnicas de 
Edificacións (en adiante, ITEs). Este exame obedece unicamente 
a unha motivación relacionada cos posibles efectos do Convenio 
sobre as condicións da competencia, a fin de aclarar a natureza 
das actuacións previstas polo Concello e os Colexios 
profesionais mencionados, con evidente transcendencia para a 
presente Resolución.  
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subsidiaria da ITE imposta polo propio Concello aos propietarios 
de edificios sitos no termo municipal de Vigo. A norma que 
sirve de base para o establecemento da ITE é a Lei 9/2002, de 
30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, que dispón no seu artigo 200.1 que os 
concellos deberán regular mediante ordenanza municipal o 
deber de inspección periódica das edificacións para determinar 
o seu estado de conservación. Esta mesma lei identifica algúns 
dos elementos principais que forman parte do Convenio agora 
obxecto de análise: 

 
- A potestade do Concello para esixir aos propietarios dos 

edificios que efectúen ao seu cargo periodicamente as 
ITEs. 

- A realización das ITEs por un facultativo competente. 
- A esixencia de remitir copia da inspección ao Concello e 

ao colexio profesional competente, e por último 
- A capacidade dos concellos para realizar as inspeccións 

de oficio a costa dos obrigados, no caso de que estes non 
as efectúen. 

 
En execución dese mandato, o Pleno do Concello de Vigo 
aprobou o 1 de abril de 2005 a Ordenanza Municipal 
Reguladora da Inspección Técnica de Edificacións do Excmo. 
Concello de Vigo, que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2006. 
O artigo 3.1 desa Ordenanza determina que a obriga formal de 
acreditar o cumprimento do deber de conservación de 
edificación verificarase mediante a obtención por conta e a 
cargo do propietario do informe emitido polo técnico facultativo 
correspondente que ese mesmo propietario designe. O artigo 2 
indica que os obrigados serán todos os propietarios, persoas 
físicas ou xurídicas titulares de calquera tipo de edificacións 
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situadas no termo municipal de Vigo, con independencia do seu 
uso ou destino.  
 
No caso de que os propietarios non efectúen a ITE no prazo que 
corresponde, que é dun ano, a Xerencia Municipal de Urbanismo 
ordenará a realización da mesma outorgando un prazo de tres 
meses, segundo o disposto no artigo 8.1 da Ordenanza 
Municipal. O artigo 8.2 sinala expresamente que a Xerencia 
Municipal de Urbanismo poderá realizar a ITE de oficio a costa 
dos obrigados, unha vez transcorrido ese prazo de tres meses. 
Ese mesmo artigo indica que, a eses efectos, notificarán aos 
propietarios afectados a identidade do colexiado que vai facer a 
ITE e o custo estimativo da súa intervención. Por último, o artigo 
8.3 indica que a Xerencia poderá formalizar convenios de 
colaboración cos colexios profesionais para a realización das 
ITEs de modo subsidiario.  
 
Dando contido práctico ao disposto no referido artigo 8.3 da 
Ordenanza, o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de 
2 de febreiro de 2006 aprobou o Convenio de colaboración 
entre a propia Xerencia, o COAG e o COAAT para a implantación 
da Ordenanza de Inspección Técnica de Edificios, que quedou 
suxeita á aprobación por parte das autoridades de competencia.  
 
Queda así establecida a natureza administrativa da obriga dos 
propietarios de edificios da cidade de Vigo de efectuar as ITEs 
de acordo cos prazos sinalados pola Ordenanza de 1 de abril de 
2005; a capacidade do Concello para actuar de oficio cando os 
propietarios non cumpran con esa obriga; e a habilitación da 
Xerencia Municipal de Urbanismo para subscribir o Convenio 
que pretende firmar co COAG e o COAAT, tendo en conta que 
esa habilitación só se refire a unha facultade que pode ou non 
exercitar a Xerencia. 
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5.- No tocante á segunda cuestión previa mencionada no 
Fundamento 3 anterior, este Tribunal entende que tanto o 
Concello de Vigo como os colexios profesionais participantes no 
Convenio están suxeitos ás normas de defensa da competencia. 
No referente aos colexios profesionais, a vixente Lei de Colexios 
Profesionais sinala de xeito inequívoco no seu artigo 4 que os 
acordos, decisións e recomendacións dos Colexios con 
transcendencia económica observarán os límites do artigo 1 da 
Lei 16/1989, de 17 de xullo, de Defensa da Competencia, sen 
prexuízo de que os Colexios poidan solicitar a autorización 
singular prevista no artigo 3 desta Lei. Non hai dúbida que o 
Convenio que pretende establecer o Concello de Vigo cos dous 
Colexios profesionais ten transcendencia económica, de 
maneira que recae plenamente sobre os Colexios Profesionais 
de Arquitectos e Arquitectos Técnicos a obriga de cumprir coas 
normas de competencia. 

 
Respecto ao Concello de Vigo, o artigo 2.1 LDC, párrafo 
segundo, sinala que o disposto no artigo 1 LDC relativo a 
condutas prohibidas é plenamente aplicable ás situacións de 
restrición da competencia derivadas do exercicio de potestades 
administrativas ou causadas pola actuación dos poderes 
públicos sen amparo expreso legal. A Lei 9/2002 de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia capacita aos 
concellos para realizar as ITEs a costa dos propietarios cando 
estes non as efectúen no prazo establecido, pero esa Lei nada di 
sobre o modo concreto en que se debe exercer esa función. Por 
iso, este Tribunal entende que non existe o amparo expreso 
legal que esixe o artigo 2.1 LDC para poder eximir neste caso 
ao Concello do cumprimento das prohibicións do artigo 1 LDC. 

 
6.- Visto que tanto o Concello como os Colexios profesionais están 

suxeitos ás obrigas da LDC, a terceira cuestión previa que 
cómpre aclarar é se o Convenio que se pretende subscribir debe 
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ser obxecto de análise en relación coas normas de competencia. 
Se o Concello resolvera a prestación subsidiaria do servizo de 
ITE mediante un contrato suxeito aos principios de publicidade, 
transparencia e competencia regulados pola Administración, 
non sería preciso someter esa contratación a unha análise desde 
o punto de vista da competencia posto que os oferentes do 
servizo interesados participarían de modo libre no proceso de 
selección establecido polo Concello; teríase alcanzado, 
probablemente, o menor prezo posible; e, presumiblemente, o 
benestar do consumidor quedaría satisfeito ao terse conseguido 
a prestación dese servizo por medio dun proceso selectivo 
baseado na competencia. Sen embargo, ao tomar o Concello a 
decisión de subscribir un convenio cos colexios profesionais, 
resulta plenamente xustificada a súa análise desde o punto de 
vista das normas de defensa da competencia, a fin de verificar 
se existe un prexuízo potencial para os consumidores ou se ese 
acordo pode causar efectos negativos sobre o mercado. Esta 
consideración resulta de especial interese porque o Convenio, 
ao ter por obxecto a execución subsidiaria polo Concello dunha 
obriga administrativa, ten unha repercusión directa para o 
consumidor final, neste caso o propietario que ten a obriga de 
cumprir coa presentación da ITE.  

 
7.- Resoltas esas tres cuestións previas, cómpre entrar na análise 

dos dous aspectos centrais deste expediente, a determinación 
de se o Convenio é contrario ao disposto no artigo 1 LDC e se, 
no caso de que así fose, podería ser autorizado ao abeiro do 
disposto no artigo 3 LDC. 

 
 Con ese fin, o Tribunal efectuou unha análise detida dos 

distintos aspectos contemplados no Convenio, para o cal tivo en 
conta non só a información recollida no expediente, senón 
tamén as respostas das partes interesadas á Providencia do 

103



                                   Memoria 2006 
 

T. 981 957 561 F. 981 957 560 – Área Central, 1º - Locais L34-F2-G-H-I, 15703 Santiago de Compostela 
info@tgdcompetencia.org 

Tribunal de 14 de setembro de 2006. Os principais aspectos 
analizados foron os seguintes:  

 
- Identificación dos facultativos competentes para prestar o 

servizo de ITE e, por tanto, qué Colexios profesionais son 
susceptibles de ser tidos en conta para a firma dun 
convenio desta natureza. 

- Análise do “Rexistro de Profesionais”, de acordo coa 
cláusula terceira do Convenio. 

- Análise do “Rexistro de Profesionais Especializados”, de 
acordo coa cláusula cuarta do Convenio, e o acceso ao 
mesmo por parte do Concello e dos particulares. 

- Revisión do sistema de baremación. 
- Análise da obriga de colexiación para participar no 

Convenio. 
- Fórmula para a fixación dos honorarios e revisión da 

mesma.  
 

Basicamente, o Convenio establece un mecanismo para atender 
as prestacións subsidiarias de ITEs, recorrendo á Relación de 
Profesionais Especializados, na que estarían inscritos os 
profesionais do COAG e do COAAT que voluntariamente o 
desexen e que, ademais, alcancen unha puntuación mínima de 
acordo ao sistema de baremación. O profesional seleccionado 
por esa vía cobraría os honorarios que se determinasen de 
acordo á formula que aparece no Anexo do Convenio, 
consistente nunha cantidade fixa de 360,61 euros que se 
multiplica por catro coeficientes que varían, cada un deles, en 
función da antigüidade, da altura, do volume e do tipo de 
estrutura do edificio obxecto de inspección. 
 

8.- Para determinar se o Convenio é ou non contrario á LDC, o 
Tribunal estima que é conveniente establecer, de xeito sequera 
aproximado, o mercado relevante no que vai producir efectos o 
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acordo que pretende subscribir o Concello de Vigo co COAG e 
co COAAT. O Servizo non fai referencia a cal podería ser o 
mercado relevante neste caso. É certo que  en relación coas 
condutas prohibidas polo artigo 1 LDC en xeral non é necesaria 
a determinación exacta do mercado relevante xa que ese artigo 
refírese tanto ás condutas que afectan ao mercado no seu 
conxunto como as que afectan a unha parte do mesmo. Sen 
embargo, este Tribunal considera que a referencia ao mercado 
relevante pode axudar a esclarecer as condicións nas que 
pretende operar o Convenio e, por tanto, a súa adaptación ou 
non ás normas de competencia.  

 
 Segundo ven sendo práctica habitual, a definición do mercado 

relevante ten unha triple dimensión: a que implica a 
determinación do mercado de produto ou servizo; a que se 
refire ao establecemento do mercado xeográfico no que se 
produce a actividade en consideración; e, por último, á tocante 
a dimensión temporal do mercado. 

 
  No caso que nos ocupa, o mercado material de referencia é a 

prestación do servizo profesional de inspección técnica de 
edificios que demanda de modo subsidiario o Concello en nome 
e a cargo dos propietarios que incumpran a obriga imposta polo 
artigo 200.1 da  Lei 9/2002 de 30 de decembro e a Ordenanza 
Municipal de 1 de abril de 2005. Xunto a ese mercado, 
poderíase considerar a existencia de outro mercado máis 
amplo, composto polas ITEs que deben realizar todos os 
propietarios que desexen cumprir en prazo coa Ordenanza 
Municipal. Estes dous mercados poden considerarse 
factualmente separados pero cun grao elevado de conexión 
entre eles. 

 
 Desde o punto de vista xeográfico, o mercado relevante neste 

caso sería o termo municipal de Vigo, que é onde se teñen que 
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se realizar as ITEs de acordo á Ordenanza Municipal de 1 de 
abril. 

 
 Existiría tamén unha dimensión temporal que ven determinada 

pola graduación que fai a Ordenanza Municipal reguladora da 
ITE na súa Disposición Transitoria Única. Nesa Disposición 
establécense sete períodos que van do ano 2006 ao ano 2012 
para cumprir coa obriga da primeira inspección, con indicación 
das edificacións que corresponden a cada ano. O primeiro 
grupo estaría constituído polas edificacións construídas ata 
1919, que deben presentar a ITE durante o ano 2006, o 
segundo grupo inclúe as edificacións construídas entre 1920 e 
1935, que deben presentar a ITE no ano 2007, e dese modo ata 
o último grupo que recolle as edificacións construídas en 1981, 
que deben presentar a ITE durante o ano 2012. A partir dese 
ano, a obriga recae sobre os edificios que vaian cumprindo 
trinta anos desde o momento da súa construción. O informe 
deberá renovarse periodicamente cada dez anos a partir da 
primeira ITE. 

 
 Nin o Concello nin o Servizo proporcionan datos sobre a 

dimensión económica do mercado relevante definido nos 
parágrafos anteriores. En todo caso, a dimensión do mercado 
máis restrinxido das prestacións subsidiarias das ITEs por parte 
do Concello será claramente máis pequena que o mercado 
aberto das ITEs realizadas polos propietarios de edificios en 
cumprimento da obriga establecida pola Ordenanza.  

 
9.- Desde esta perspectiva, no mercado de prestacións subsidiarias 

das ITEs, que é o que aquí se considera como mercado 
relevante, o Concello actuaría como demandante único, e o 
COAG e o COAAT como oferentes tamén únicos. Polo lado da 
demanda, o Concello actuaría en representación e a cargo dos 
consumidores finais do servizo, é dicir, dos propietarios de 
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edificios que non cumpran coa obriga de presentar a ITE no 
prazo indicado pola Ordenanza Municipal. Polo lado da oferta, o 
COAG e o COAAT actuarían en representación dos seus 
colexiados, organizando a prestación dos servizos profesionais 
requiridos mediante o establecemento dunha selección deses 
profesionais baseada no sistema de baremación ideado para 
avaliar as condicións de formación e experiencia específicas 
para prestar ese servizo.  

 
Os honorarios de cada intervención profesional non virían dados 
polo libre xogo da oferta e a demanda, senón que, de acordo ao 
estipulado no Convenio que se analiza, estarían fixados de 
antemán segundo a fórmula que aparece no Anexo do 
Convenio, antes referida. 

 
 Este Tribunal entende que, dado o exposto nos parágrafos 

precedentes, o Convenio que pretende subscribir o Concello de 
Vigo co COAG e co COAAT constitúe unha práctica prohibida 
polo artigo 1 da Lei 16/1989, de Defensa da Competencia, 
segundo o disposto no apartado a) dese artigo referente á 
fixación, de forma directa neste caso, dos prezos e de outras 
condicións para a prestación do servizo de ITE con carácter 
subsidiario por parte do Concello. 

 
10.- Unha vez establecido que o Convenio contén elementos que son 

contrarios ao artigo 1 LDC, en particular a fixación de 
honorarios dos facultativos encargados de efectuaren a 
inspección de modo subsidiario, cómpre avaliar a continuación 
se o acordo pode ser autorizado ao abeiro do disposto no artigo 
3 desa mesma lei, que contempla dous supostos de 
autorización distintos. 

 
 O primeiro deses supostos é o que se recolle no punto 3.1 LDC, 

onde se sinala que se poderán autorizar aqueles acordos, 
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decisións, recomendacións e prácticas contrarias ao artigo 1, ou 
a categorías do mesmo, que contribúan a mellorar a producción 
ou a comercialización de bens e servizos, ou a promover o 
progreso técnico ou económico, sempre que a) permitan aos 
consumidores ou usuarios participar de forma adecuada das 
súas vantaxes, b) non impoñan ás empresas interesadas 
restriccións que non sexan indispensables para a consecución 
dos obxectivos mencionados, e c) non consintan ás empresas 
partícipes a posibilidade de eliminar a competencia respecto 
dunha parte substancial dos produtos ou servizos 
contemplados. 

 
 Esas catro condicións, e con carácter especial a primeira, 

contribuír á mellora da producción ou da comercialización de 
bens e servizos ou a promover o progreso técnico ou 
económico, deben cumprirse de modo simultáneo para poder 
enervar a prohibición do artigo 1 LDC, de xeito que sería 
suficiente o incumprimento dunha delas para que a práctica en 
cuestión non puidese ser obxecto de autorización. 

 
 No caso que nos ocupa, non cabe afirmar que o Convenio 

obxecto de análise contribúa a mellorar a producción ou a 
comercialización do servizo consistente na realización das ITEs. 
Tal servizo debe ser fornecido por un facultativo competente de 
acordo á legalidade vixente, e o Convenio non mellora, nin 
altera, a forma e condición en que ese servizo se debe efectuar, 
aspectos que están regulados pola Lei 9/2002, de 30 de 
decembro, de Ordenación Urbanística de Galicia e pola 
Ordenanza Municipal Reguladora da Inspección Técnica de 
Edificacións para o caso específico do Concello de Vigo. O 
mesmo sucede no tocante á distribución deses servizos de 
inspección, que non se ve alterada polo Convenio e por tanto 
non pode afirmarse que a través do mesmo se vaia inducir 
mellora algunha nese campo. 
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 Tampouco pode afirmarse que o Convenio non impoña 

restriccións no mercado que non sexan indispensables para a 
consecución dos seus obxectivos, como esixe o artigo 3.1 no 
seu apartado b). O obxectivo central do Convenio é facilitar a 
prestación do servizo de ITE de modo subsidiario polo Concello 
á conta dos propietarios que incumpran co prazo establecido na 
Ordenanza Municipal. O fin último sería preservar a seguridade, 
conservación e salubridade das edificacións, o que dá sentido a 
esa obriga de efectuar os ITE e á normativa que a regula. Ora 
ben, a consecución dese fin último debe conciliarse coa 
protección de outro ben público que é o mantemento das 
condicións de competencia, ao obxecto de conseguir, por unha 
parte, unha adecuada protección dos intereses dos 
consumidores e, por outra, asegurar un correcto funcionamento 
dos mercados. No caso que nos ocupa, aínda que o Convenio, 
tal como está planteado, facilita en efecto a prestación 
subsidiaria dos servizos de ITE polo Concello, incorre nunha 
restricción da competencia innecesaria, pois o Concello podería 
recorrer a outros sistemas de adxudicación para cumprir con 
esa obriga subsidiaria nos que se respecte debidamente a 
concorrencia entre os profesionais interesados en prestar ese 
servizo. Cómpre sinalar, ademais, que se trata dunha restricción 
particularmente grave, a fixación de prezos, que é unha das 
condutas máis claramente anticompetitivas. 

 
 Non se cumpriría tampouco o esixido polo apartado c) do artigo 

3.1 LDC pois o Convenio afecta a todo o mercado relevante, que 
é o das prestacións subsidiarias das ITE polo Concello, de xeito 
que, unha vez se establecese o Convenio, a competencia 
quedaría completamente anulada mediante a asignación das 
inspeccións aos facultativos incluídos na Relación de 
Profesionais Especializados, e mediante a fixación dos 
honorarios segundo a fórmula pactada no Convenio.  
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 Débese facer referencia tamén, dun modo particularmente 

relevante, aos intereses dos consumidores finais do servizo 
prestado a través do Convenio, que son os particulares que 
incumpren os prazos da Ordenanza Municipal de 1 de abril de 
2005, cuxa intervención como afectados últimos é o que dota 
de peculiaridade especial a este caso. Se o Concello 
seleccionase aos facultativos competentes aténdose a un 
procedemento concurrencial, cabe supoñer que podería obter 
un prezo máis favorable para os propietarios que en última 
instancia deben pagar eses servizos, fronte a determinación de 
modo xenérico ausente de competencia que levou á fixación de 
honorarios segundo a fórmula incorporada no Convenio. 

 
 En conclusión, este Tribunal entende que non resulta de 

aplicación no presente caso o suposto de autorización 
contemplado no  artigo 3.1 LDC. 

 
11.- O segundo suposto de autorización que determina a Lei de 

Defensa da Competencia é o que se recolle no punto 2 do artigo 
3, onde se afirma que se poderán autorizar aqueles acordos que 
se encontren xustificados pola situación económica xeral e o 
interese público sempre que se cumpra algunha das tres 
circunstancias seguintes: que teñan por obxecto defender e 
promover as exportacións; que produzan unha elevación 
suficientemente importante do nivel social e económico de 
zonas ou sectores deprimidos; ou que, atendendo á súa escasa 
importancia, non sexan capaces de alterar de xeito significativo 
a competencia.  

 
 Ao contrario que no suposto da autorización anterior 

establecido no artigo 3 LDC, neste caso, as tres circunstancias 
contempladas na Lei son de natureza alternativa, é dicir, que 
bastaría con que concorrese unha delas para poder autorizar o 
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acordo, sempre e cando estea xustificado pola situación 
económica xeral e o interese público. 

 
Resulta obvio que non están relacionadas con este expediente 
as circunstancias relativas á exportación nin á elevación do nivel 
de vida en zonas ou sectores deprimidos.  
 
Tampouco cabe estimar que o Convenio, por ter unha 
transcendencia económica de 12.020,23 euros constitúa un 
acordo de menor importancia. Compre sinalar que nin as 
normas de competencia españolas, nin a xurisprudencia 
establecen unha referencia concreta, nin cualitativa nin 
cuantitativa, que permita determinar con exactitude cando unha 
conduta é de menor importancia. Con todas as cautelas 
necesarias, podería tomarse como referencia a Comunicación da 
Comisión de 22 de decembro de 2001, referente a acordos de 
menor importancia, como tamén fai a Resolución TDC de 18 de 
outubro de 2006 (Expdte. 603/05). A Comisión indica nesa 
Comunicación que non se poden considerar como de menor 
importancia os acordos entre competidores que teñan por 
obxecto a fixación de prezos, aínda nos casos en que a cota de 
mercado resultante fose inferior ao 10 %. Neste caso, a cota do 
mercado relevante, que é o da prestación subsidiaria da ITE por 
parte do Concello, que se cubre co Convenio é do 100 por 
cento, e, en consecuencia, o acordo non se pode considerar de 
menor importancia. 

 
 Ademais, a fixación de honorarios que fai o Convenio ten o 

risco engadido de poder xerar efectos prexudiciais no mercado 
conexo de prestación libre dos servizos de ITE demandados 
polos particulares en cumprimento da Ordenanza Municipal de 
1 de abril de 2005, de xeito que os honorarios determinados a 
través da fórmula que aparece no Convenio actúe como prezo 
de referencia nese mercado máis amplo, co perigo da súa 
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xeneralización non só en Vigo, senón tamén noutros concellos, 
onde exista a mesma obriga de efectuar as ITEs. Esta segunda 
razón reforzaría a inadecuación de considerar o Convenio como 
un acordo de menor importancia. 

 
 Pero, aínda supoñendo que o Convenio puidera considerarse 

eventualmente como unha práctica de menor importancia, 
tampouco se podería aplicar o suposto de autorización 3.2 LDC, 
porque tería que cumprirse o requisito central de que a solución 
elixida estivese xustificada pola situación económica xeral e o 
interese público. É certo que o Convenio pretende subscribirse 
coa intención de posibilitar o cumprimento do disposto na Lei 
de Ordenación Urbanística de Galicia, co fin último de promover 
o interese público. Porén, para que a restricción da competencia 
na que incorre o Convenio puidera ser aceptable, e por tanto 
autorizable, deben concorrer dúas condicións, por unha parte, 
que a restrición sexa adecuada para garantir a realización do 
obxectivo que se pretende e, por outra, que non vaia mais alá 
do necesario para alcanzar ese obxectivo. 

 
 Seguindo o mesmo razoamento exposto no Fundamento 

anterior, o Concello de Vigo podería establecer un sistema de 
contratación destes servizos de ITE que respecte 
escrupulosamente as normas de competencia e garanta un 
resultado igualmente satisfactorio para o cumprimento da 
obriga de realizar esas inspeccións de modo subsidiario e que, 
ao mesmo tempo, teña como consecuencia unha maior 
protección dos consumidores finais e unha menor incidencia 
indirecta sobre o mercado conexo e futuras posibles prácticas 
noutros Concellos. Por iso, aínda que cabe considerar que a 
medida é adecuada para facilitar o cumprimento dos obxectivos 
que se propón, vai claramente máis alá do necesario para 
alcanzalos, abrindo a posibilidade de danar sensiblemente a 
competencia. 
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 En conclusión, este Tribunal considera que tampouco se pode 

aplicar o suposto de autorización contemplado no artigo 3.2 
LDC.  

 
12 .- En definitiva, tendo en conta os razoamentos expostos nos 

Fundamentos anteriores, este Tribunal considera que o 
Convenio que o Concello de Vigo pretende subscribir co COAG e 
co COAAT constitúe unha práctica contraria ao artigo 1 da Lei 
de Defensa da Competencia e non se axusta a ningún dos dous 
supostos que contempla esa Lei para outorgar unha 
autorización singular.  

 
En virtude do anterior, vistos os preceptos anteriores e os de xeral 
aplicación, o Tribunal Galego de Defensa da Competencia, 
 

RESOLVE 
 
PRIMEIRO.- Denegar a autorización singular solicitada pola Alcaldesa 

de Vigo, en nome e representación da Xerencia Municipal 
de Urbanismo do Concello de Vigo, para a firma dun 
Convenio entre o citado Concello de Vigo e o Colexio 
Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), delegación de 
Vigo, e o Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos 
Técnicos (COAAT) da provincia de Pontevedra, para a 
aplicación da Ordenanza Municipal de Inspección Técnica 
de Edificacións conforme ao aprobado polo Consello da 
referida Xerencia Municipal na súa sesión do 2 de 
febreiro de 2006. 

 
SEGUNDO.- Intimar ao Concello de Vigo e aos Colexios profesionais 

COAG e COAAT para que se absteñan de aplicar o 
Convenio mencionado no punto anterior. 
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TERCEIRO.- Interesar ao Servizo Galego de Defensa da Competencia 
que inscriba esta Resolución, co Convenio e as 
observacións anteriores, no Rexistro de Defensa da 
Competencia, e que vixíe o cumprimento do disposto 
nesta Resolución. 

 
Comuníquese esta Resolución ao Servizo Galego de Defensa da 
Competencia e aos interesados, facendo constar que con ela se esgota 
a vía administrativa, polo que só cabe contra esta decisión recurso en 
vía contencioso-administrativa ante o Tribunal Superior de Xustiza, no 
prazo de dous meses contados desde a notificación da presente 
Resolución. 
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ANEXO II. Cambios normativos no eido da defensa da 

competencia en 2006 
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ANEXO III. Programa da Xornada sobre Economía e Defensa da 

Competencia 
 

9.00-9.30  Acreditación e entrega da documentación 
Lugar: Salón Santiago. Hotel NH Obradoiro, Avda. Burgo 
de las Naciones, s/n. Telf.- 981 558 070 

 
9.30-10.00 Inauguración e presentación da Xornada 
 
  D. José Ramón Fernández Antonio 
  Conselleiro de Economía e Facenda 
  Xunta de Galicia  
 

D. José Antonio Varela González 
  Presidente do TGDC 

 
10.00-12.00 Primeira sesión: Fundamentos económicos da defensa da 
competencia 
 
  Moderador: D. Carlos Bustelo García del Real 

Presidente do Tribunal de Defensa da Competencia da 
Comunidade de Madrid 

 
  Relatores: 

 
“Economía e defensa da competencia: Encuadre e 
reflexións” 
D. Amadeo Petitbó 
Director da Fundación Rafael del Pino 

 
“Economía e dereito da competencia” 
D. Andrés Faíña Medín 
Catedrático de Fundamentos da Análise Económica 
Universidade da Coruña 
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12.00-12.30 Descanso 
 
12.30-14.30  Segunda sesión: Aportacións da economía ao 

desenvolvemento conceptual e analítico da política de 
defensa da competencia 

 
    Moderador:  
 
    D. Julio Pascual y Vicente 
    Director de Competencia Ashurst 
 

Relatores: 
 

“Liberalización, concentración e competencia en Public 
Utilities. Análise desde a teoría económica” 
D. Antón Costas Comesaña 
Catedrático de Política Económica da Universidade de 
Barcelona 

 
“Prácticas exclusionistas no abuso de posición de 
dominio: prezos  e custos” 
D. Fernando Jiménez Latorre 
Director Asociado de NERA-Economic Consulting 

 
14.30-16.00 Xantar 
  Lugar: Salón Obradoiro 
 
16.00-17.30  Terceira sesión: Aportacións da economía ao 

desenvolvemento conceptual e analítico da política de 
defensa da competencia (continuación) 

 
Moderador:  

 
D. Fernando Varela Carid 

   Vogal do TGDC  
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Relatores: 
 

“Desenvolvemento e aplicación dunha metodoloxía para a 
análise da competencia nos mercados: Experiencia en 
Cataluña” 
D. Lluis Franco i Sala 
Presidente do Tribunal Catalán de Defensa da 
Competencia 

 
“Investigación sobre algunhas regularidades empíricas 
que se producen nas restriciones verticais” 
Dª. Xulia González Cerdeira 
Profesora Titular de Economía Aplicada da Universidade 
de Vigo 

 
17.30-18.00 Descanso 
 
18.00- 20.00  Cuarta sesión: Aplicación de técnicas cuantitativas á 

análise de casos 
 

Moderador: 
 

D. Manuel Antonio Espitia Escuer 
Catedrático de Organización de Empresas da 
Universidade de Zaragoza 

 
Relatores: 

 
“Aplicación de técnicas cuantitativas á análise de casos: 
unha visión desde a Comisión Europea”. 
D. Miguel de la Mano 
Member of the Chief Economist Team 
Dirección Xeral da Competencia. Comisión Europea 
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“Experiencias do TDC na aplicación de técnicas 
cuantitativas á análise de casos” 
Dª. Pilar Sánchez Núñez 
Vogal do Tribunal de Defensa da Competencia 

 
20.00-20.15 Conclusión da Xornada 
 
  D. José Antonio Varela González 
  Presidente do TGDC 
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