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1. PRESENTACIÓN 

A Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa 
da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, creou as 
institucións galegas de defensa da competencia. Segundo o seu artigo 
3.3.j), o Tribunal Galego de Defensa da Competencias (TGDC) ten a 
obriga de elaborar unha memoria anual e, o seu presidente, a de 
comparecer anualmente ante a Comisión 3ª do Parlamento Galego, 
encargada dos asuntos de Economía, Facenda e Orzamentos, para 
presentala, antes do 30 de xuño de cada ano, coa finalidade de que dea 
“conta das actividades do tribunal no exercicio anterior e dos seus 
obxectivos para o seguinte” [artigo 6.1.f)]. 

A elaboración da Memoria e a súa presentación ante a comisión 
parlamentaria ten un valor fundamental para o Tribunal, xa que permite 
visualizar ante a sociedade o compromiso do Parlamento Galego cos 
valores que representa a competencia, así como destacar a súa 
importancia para o desenvolvemento económico de Galicia.  

A Memoria que se presenta expón, segundo esixe a normativa 
vixente, as actividades desenvolvidas polo TGDC  no 2008 e os 
obxectivos propostos  para 2009, amosando as fortalezas e debilidades 
do modelo institucional actual para afrontar os retos aos que se enfronta 
a economía galega. Esta Memoria é a última deste primeiro período de 
existencia do Tribunal, por iso tamén constitúe un resumo do labor 
realizado polo TGDC dende a súa constitución o 29 de decembro de 
2004.

A presente Memoria foi aprobada polo Pleno do TGDC na súa 
sesión do 12 de maio de 2009.  
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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 asunción de competencias executivas en materia de defensa da 
competencia por organismos autonómicos é xa unha realidade no 
modelo administrativo español posto que, de maneira progresiva, as 
Comunidades Autónomas crearon, ou están a crear, institucións propias 
para velar pola competencia efectiva nos mercados dos seus territorios.  

Nese contexto, Galicia ten o mérito de ser unha das primeiras 
Comunidades que creou  órganos de seu en materia de defensa da 
competencia. Iso permitiulle desenvolver nos últimos catro anos unha 
importante actividade neste ámbito, tanto en termos absolutos, como 
relativos, como amosarán algúns datos estatísticos recollidos nesta 
Memoria.

A significativa actividade do TGDC puido ser desenvolvida, sen 
dúbida, grazas ao enfoque proactivo que, dende a súa creación pola Lei 
6/2004, de 12 de xullo, o inspira e que lle permitiu actuar en áreas tan 
relevantes como a realización de estudos sectoriais dende a perspectiva 
da competencia e a difusión e promoción dos valores da competencia. 

No ano 2008, o TGDC aplicou a nova Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
de defensa da competencia, nos expedientes nos que esta lei resulta xa 
de plena aplicación, mais tamén a Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
defensa da competencia, na súa transitoria vixencia respecto dos 
expedientes iniciados antes da entrada en vigor da nova Lei 15/2007, o 
1 de setembro de 2007.

A lectura do contido da Lei 15/2007, que constitúe o marco xeral 
da defensa da competencia en España, permite apreciar a visión do 
lexislativo galego que, no texto propio do 2004, xa recollía algunhas 
figuras que foron incorporadas á nova normativa estatal, tal como 
acontece coa maior implicación do Parlamento español na actividade da 
nova Comisión Nacional da Competencia (CNC), que integra os dous 
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organismos previamente existentes: o Tribunal de Defensa da 
Competencia e o Servizo de Defensa da Competencia.   

No ano 2008, cómpre salientar o notable incremento de 
expedientes por condutas presuntamente ilícitas resoltos polo TGDC a 
partir das propostas elevadas polo Servizo Galego de Defensa da 
Competencia (SGDC), en aplicación do disposto no artigo 49.3 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo. Ademais do aumento do número de resolucións, 
o Tribunal favoreceu o desenvolvemento de actividades vinculadas á 
promoción e ao fomento dos valores da competencia na sociedade 
galega.  

A emisión de informes relativos a proxectos normativos e mais á 
instalación de grandes establecementos comerciais reduciuse neste ano 
respecto da elevada cifra do anterior. Porén, neste punto non se pode 
esquecer que a realización de tales informes non depende do propio 
Tribunal senón da actuación dos responsables administrativos, cando 
deciden pedir o informe sobre un proxecto normativo, ou dos 
responsables empresariais, cando deciden iniciar a instalación dun 
grande establecemento comercial. Respecto do primeiro aspecto, a 
realización de informes sobre proxectos normativos dende a perspectiva 
da competencia, é de interese salientar a actuación da Comunidade 
Autónoma de Andalucía, que dotou a súa Axencia de Defensa da 
Competencia, creada pola Lei 6/2007, do 26 de xuño, de Promoción e 
Defensa da Competencia de Andalucía1, da misión de emitir informe 
sobre todos os anteproxectos de lei e proxectos de disposicións 
regulamentarias que afecten á competencia2, conferindo ao seu Consello 
o establecemento dos criterios necesarios para determinar os supostos 

1 (BOJA nº 131, do 4 de xullo. 
2 Artigo 3.i) da Lei 6/2007, do 26 de xuño, e 8.3.a) dos Estatutos da Axencia de 
Defensa da Competencia de Andalucía, aprobados mediante o Decreto 289/2007, 
do 11 de decembro. 
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nos que un proxecto normativo pode restrinxir a competencia3. Esta 
función da axencia andaluza constitúe, en opinión do TGDC, un referente 
a avaliar. 

O Tribunal mantivo a súa actividade de coñecemento da realidade 
dos mercados galegos dende a perspectiva da competencia, que se 
materializou na realización de diversos estudos. Débese subliñar que 
todos os estudos deste tipo realizados foron incorporados á Rede 
Española de Competencia (REC), o que permite que todos os órganos 
españois de defensa da competencia poidan aproveitar o importante 
esforzo realizado polo Tribunal galego por afondar na análise dos 
mercados, dende o punto de vista da competencia. 

A partir da Lei 15/2007, os órganos de defensa da competencia 
asumen un maior papel na garantía do funcionamento competitivo dos 
mercados. A asunción das novas tarefas contribuirá, sen dúbida, a 
trasladar á sociedade a importancia do labor que desenvolven. Por elo, o 
TGDC recomenda impulsar a reforma da lexislación galega para asumir 
plenamente as oportunidades que ofrece a nova Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, de defensa da competencia. 

Seguindo o modelo de anos anteriores, a presente Memoria 
describe, en primeiro lugar, os órganos galegos de defensa da 
competencia, con particular atención ao propio TGDC, ás súas funcións e 
aos principios que orientan a súa actuación. A continuación, indícanse os 
obxectivos que impulsaron a súa actividade no 2008, así como as 
actividades desenvolvidas para acadalos. A Memoria conclúe cun 
apartado onde se recollen os obxectivos do Tribunal para o ano 2009. 

3 Resolución do 10 de xullo de 2008, da Axencia de Defensa da Competencia de 
Andalucía, pola que se aproban os criterios para determinar os supuestos nos que 
un proxecto normativo pode incidir na competencia. 
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3. OS ÓRGANOS GALEGOS DE DEFENSA DA COMPETENCIA

Como xa se resaltou noutras ocasións, Galicia presenta a 
singularidade de ser a primeira Comunidade Autónoma que desenvolveu 
por lei tanto a creación dos órganos de defensa da competencia como a 
súa regulación básica. Tras ela, outras Comunidades Autónomas optaron 
pola mesma solución, como Andalucía, Valencia, ou Cataluña, que 
inicialmente procedera á creación do seu Tribunal por medio dunha lei 
de acompañamento dos seus orzamentos, desenvolvendo con 
posterioridade o seu contido e funcionamento por decreto. 

A Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa 
da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia estableceu, 
seguindo a xa derrogada Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da 
competencia,  un esquema institucional formado por dous organismos: o 
Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC) e o Servizo Galego 
de Defensa da Competencia (SGDC). Este esquema dual foi asumido por 
varias Comunidades Autónomas que, de maneira sucesiva, se 
incorporaron ao sistema español de defensa da competencia mediante a 
creación de órganos propios: Cataluña, País Vasco, Estremadura, Aragón, 
Castela e León, e Valencia. Outras Comunidades optaron por un 
esquema cun só organismo: Comunidade Autónoma de Madrid, 
Andalucía e, trala súa reforma, Cataluña4 e Valencia5; mentres que, 
finalmente, outras crearon unicamente o órgano instrutor, como no caso 
de Canarias ou Murcia.  

O TGDC foi creado en 2004, como un organismo autónomo de 
carácter administrativo, adscrito á Consellería de Economía e Facenda, 

4 Cataluña modificou o seu modelo mediante a Lei 1/2009, do 12 de febreiro, da 
Autoridade Catalá da Competencia.  
5 Valencia modificou o seu esquema, creando o Tribunal de Defensa de la 
Competencia de la Comunitat Valenciana, mediante a Lei 16/2008, do 22 de 
decembro, de Medidas fiscais, de xestión administrativa e financeira, e de 
organización da Generalitat.  
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dotado de personalidade xurídica e orzamento propios, con capacidade 
de obrar e plena independencia no exercicio das súas competencias6.
Pola súa banda, o SGDC foi integrado na estrutura orgánica da 
Consellería de Economía e Facenda, con rango de subdirección xeral, 
dependente da Secretaría Xeral e do Patrimonio, aunque con 
posterioridade se lle agregaron funcións adicionais.  

Fronte ao modelo dual, do esquema estatal anterior e tamén do 
esquema galego, a Lei 15/2007 optou pola creación dunha única 
institución, a Comisión Nacional de la Competencia (CNC), dotándoa da 
maior autonomía e independencia institucional posible dentro do marco 
institucional español, ao estar 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)7.

A CNC integra nun mesmo organismo o Consello, que asume a 
función decisoria, e a Dirección de Investigación, que asume 
principalmente a función instructora. Con posterioridade, a CNC dotouse 
dunha estrutura máis completa, coa creación da Dirección de Promoción 
da Competencia, a Asesoría Xurídica, a Secretaría Xeral e da figura do 
Economista-Xefe, seguindo neste último caso o modelo da Comisión, 
que dotou á Dirección Xeral da Competencia da figura do Chief-
Economist.

A oportunidade de homoxeneizar os sistemas de defensa da 
competencia autonómicos para aproximalos ao modelo da 
Administración Xeral do Estado constitúe unha cuestión que debe ser 
obxecto de reflexión pola Xunta de Galicia e polo Parlamento Galego.  

6 Artigo 1.1. da Lei 6/2004, do 12 de xullo. 
7 Deste xeito, a CNC dótase 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). 
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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 
integrado organicamente polo Pleno, formado por tres membros: o 
presidente e dous vogais, coa condición de altos cargos. Trátase dun 
órgano colexiado ao que asiste un secretario.  

A xestión básica do Tribunal corresponde ao presidente, asistido 
polo secretario xeral e o resto do persoal administrativo do mesmo. O 
secretario xeral do TGDC desenvolve tamén, por acordo do Pleno, a 
función de secretario do Pleno.  

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 Cámara8.

4.1. Membros do TGDC

O cadro de persoal do TGDC durante o ano 2008 non 
experimentou cambio algún respecto do que dispoñía no 2007, cando se 
cubriron todas as prazas de que estaba dotado na súa estructura 

8 Artigo 16, da Lei 4/2006. 
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orgánica. O TGDC está integrado por 8 persoas: tres membros do Pleno, 
coa consideración de altos cargos; un secretario xeral (Grupo A), que 
actúa tamén como secretario do Pleno; dúas secretarias (Grupo C), para o 
presidente e os vogais; un habilitado (Grupo C); e un ordenanza (Grupo 
E). En relación a outros organismos semellantes bótase en falta a 
existencia de técnicos especializados en defensa da competencia, tanto 
na área xurídica como na económica.   

As persoas que desenvolveron no ano 2008 as súas tarefas no 
TGDC son as seguintes: 

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. 
Secretaria.
(Incorporación ao TGDC o día 29 de decembro de 2005). 
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José Juan Lorenzo Salgado. 
Habilitado.
(Incorporación ao TGDC o día 16 de decembro de 2005). 

Modesto Rivas Hidalgo. 
Ordenanza.
(Incorporación ao TGDC o día 7 de xullo de 2008). 

4.2. Presuposto do TGDC 

Para o desenvolvemento do conxunto de actividades realizadas, o 
TGDC dispuxo no ano 2008 dun orzamento de 935.323 €. O capítulo 1 
(gastos de persoal) ascendeu a 464.850 €; o capítulo 2 (gastos en bens 
correntes e servizos), a 348.673 €; o capítulo IV (transferencias 
correntes), mantívose en 30.000 €, e o capítulo 6 (investimentos reais), 
ascendeu a 91.800 €. O TGDC executou o 73’63% do orzamento total.

4.3. Reunións do Pleno do TGDC 

Durante o ano 2008, o TGDC tivo 21 reunións de Pleno, nas que 
os seus membros trataron as cuestións relativas as súas competencias. 
As datas destas sesións foron as seguintes: 

Número 66:   16 de xaneiro de 2008. 
Número 67:  30 de xaneiro de 2008. 
Número 68:   18 de febreiro de 2008. 
Número 69:   29 de febreiro de 2008. 
Número 70:   4 de marzo de 2008. 
Número 71:  26 de marzo de 2008. 
Número 72:  08 de abril de 2008. 
Número 73:  30 de abril de 2008. 
Número 74:   16 de maio de 2008. 
Número 75:   30 de maio de 2008. 
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Número 76:  19 de xuño de 2008. 
Número 77:  02 de xullo de 2008. 
Número 78:  30 de xullo de 2008. 
Número 79:   10 de setembro de 2008. 
Número 80:   15 de setembro de 2008. 
Número 81:   21 de outubro de 2008. 
Número 82:   04 de novembro de 2008. 
Número 83:  11 de novembro de 2008. 
Número 84:  18 de novembro de 2008. 
Número 85:  03 de decembro de 2008. 
Número 86:  16 de decembro de 2008. 

O traballo do Pleno complétase coas actividades de programación, 
preparación e realización do conxunto de funcións que ten 
encomendadas.
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5. FUNCIÓNS DO TGDC E O CONTEXTO DE CRISE 

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 ámbalas dúas normas, as funcións do TGDC 
poden dividirse en tres grandes grupos: 

- Función resolutoria e sancionadora. 
- Función consultiva e de arbitraxe. 
- Función de promoción e difusión dos méritos da competencia 

(Advocacy). 

Asemade, e en virtude do disposto no parágrafo final do artigo 3.4 
da Lei 6/2004, ao Tribunal correspóndelle “asumir todas aquelas 
competencias que lle atribúa a lexislación aplicable en materia de 
defensa da competencia” que, no noso caso, é a Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, de defensa da competencia (LDC).

A Lei 15/2007 incorpora novas funcións aos órganos autonómicos 
de defensa da competencia, algunhas xa recoñecidas na lei galega, como 
as relativas aos informes en materia de grandes establecementos 
comerciais ou ao arbitraxe. Aínda que moitas das novas funcións poden 
ser asumidas directamente polo TGDC, outras fan aconsellable a reforma 
da actual lexislación autonómica e mesmo do modelo institucional, no 
sentido de dispor dun esquema de autoridade única semellante ao da 
Administración xeral do Estado. Tal é o caso da facultade recollida no 
artigo 13.2 LDC, no que se establece que :  

“2. Sen prexuízo das competencias da Comisión Nacional da 
Competencia, os órganos competentes das comunidades 
autónomas están lexitimados para impugnar ante a xurisdición 
competente actos das administracións públicas autonómicas ou 
locais do seu territorio suxeitos ao dereito administrativo e 
disposicións xerais de rango inferior á lei dos cales deriven 
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obstáculos ao mantemento dunha competencia efectiva nos 
mercados.”

En relación a este tema, o 7 de febreiro de 2008, o TGDC 
organizou en Santiago de Compostela unha Xornada sobre as 
“Repercusións da nova Lei de defensa da competencia sobre os órganos 
de defensa da competencia das CCAA”, que contou coa asistencia de 
representantes de todas as autoridades da competencia nacionais e 
autonómicas. 

Nesta reunión utilizouse como documento base para o debate, o 
estudo titulado “Repercusións legais, funcionais e organizativas da nova 
Lei de defensa da competencia sobre os órganos de defensa da 
competencia de Galicia, con especial referencia ao TGDC”, elaborado 
polos membros do TGDC don Fernando Varela Carid (Coordinador), don 
Alfonso Vez Pazos (Vogal) e don José Antonio Rodríguez Míguez 
(Secretario xeral)9.

Nesa xornada obtívose información relevante sobre os seguintes 
aspectos:

a) Situación das distintas Comunidades Autónomas que teñen 
separadas as funcións de instrución e resolución con vistas á 
creación dun órgano único.  

b) Posta en marcha do sistema de clemencia e necesidade de 
establecer un rexistro que sexa operativo para a presentación das 
posibles solicitudes de clemencia.  

c) Procedemento e fundamentación xurídica para a impugnación 
de actos das Administracións Públicas e normas con rango inferior 
a lei, pola CNC e mais polos órganos autonómicos.  

9 Este estudo pódese consultar na web institucional do TGDC, na dirección: 
http://www.tgdcompetencia.org/gl/informes.php 
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Na Xornada tamén se aclararon dúbidas e se afinaron diversos 
instrumentos para unha mellor aplicación da LDC nos aspectos 
seguintes:  

a) Interpretación da nova LDC sobre atribución de competencias ás 
CCAA.

b) Competencias que se derivan desa interpretación e reparto das 
mesmas entre órganos de instrución e de resolución.  

c) Interpretación que se debe dar ao artigo 6 LDC, referente a se 
os órganos das CCAA poden de feito declarar a inaplicabilidad dos 
artigos 1 e 2 LDC e exposición dos argumentos defendidos polas 
dúas posturas existentes.  

d) Remisión de información da Dirección de Investigación ás CCAA 
cando se solicite o informe sobre operacións de concentración a 
que se refire o artigo 58.1. Segundo informou a CNC, o 
regulamento de aplicación da nova LDC incluirá a remisión de toda 
a información necesaria para a elaboración deses informes, o cal 
constitúe unha axuda importante para que as CCAA poidan 
emitilos de modo adecuado.  

e) Procedemento sancionador aplicado aos expedientes de 
condutas restritivas.  

Asemade, avanzouse na coordinación de múltiples aspectos, entre 
os que cabe destacar os que figuran a continuación:  

a) Información sobre a actuación de oficio que pretenda levar 
adiante cada un dos órganos de defensa da competencia. Os 
órganos autonómicos acordaron proporcionar información pola 
mesma vía e do mesmo xeito informal.  

b) Aplicación do novo sistema de clemencia á vista dos novos 
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procedementos que se poñan en marcha, de acordo co disposto 
na nova LDC e o regulamento de desenvolvemento.  

c) Control de axudas públicas, e en particular sobre os informes 
que poden elaborar os órganos autonómicos sobre as axudas 
públicas concedidas nos seus territorios respectivos. Sería 
oportuno tratar de coordinar a orientación e contidos dos 
informes que poden emitir os órganos de defensa da competencia 
das CCAA en función do disposto no artigo 11.5 LDC. Suxeriuse 
para iso a creación dun grupo de traballo específico.  

d) Actividades de promoción e, dun xeito particular, no referente á 
elaboración de estudos sectoriais. Para iso, suxeriuse a utilización 
da REDE xa establecida, de modo que os distintos órganos de 
defensa da competencia vaian incorporando a esa REDE tanto os 
estudos que vaian realizando como as súas intencións de 
elaboración de estudos para o futuro.  

Aparte das cuestións relativas ás repercusións da nova Lei sobre 
os órganos autonómicos, na reunión tratáronse diversos aspectos 
concernentes á política de defensa da competencia en relación cos 
Colexios Profesionais, e os efectos sobre a competencia da nova 
Directiva de Servizos.  

5.1. Función resolutoria e sancionadora 

O TGDC ten como primeira función resolver os procedementos 
sancionadores que afecten ás condutas contrarias á competencia que se 
contemplan na LDC nos seus artigos 1, 2 e 3, sempre que teñan efectos 
soamente no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.  

As condutas contrarias á competencia consideradas son: (a) 
acordos colusorios; (b) abuso de posición dominante; e (c) falseamento 
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da libre competencia por actos desleais con afectación ao interese 
público.

A nova LDC, ademais de aclarar e simplificar os diferentes tipos 
de infraccións, introduciu diversas modificacións, das cales as máis 
salientables son as seguintes: 

1. Desaparición do sistema de autorizacións singulares, ó 
instaurarse o de exención legal (artigo 1.3  LDC), implantado na Unión 
Europea

A desaparición destas autorizacións singulares constitúe unha 
das novidades máis importantes que incorporou o novo texto da Lei de 
Defensa da Competencia. Con esta supresión o modelo español 
asimílase ao comunitario, substituíndo o control previo por un control a
posteriori, de xeito que dende a entrada en vigor da Lei 15/2007 son os 
propios operadores económicos os que teñen que axuizar se a súa 
conduta pode limitar, ou non, a competencia. 

2. Eliminación da referencia ao abuso de dependencia económica 
na regulación do abuso de posición dominante. 

3. Simplificación da regulación dos supostos de competencia 
desleal con relevancia na defensa da competencia (artigo 3 LDC). 

4. Aclaración dos efectos da exención legal, por condutas 
derivadas da aplicación dunha norma con rango de lei (artigo 4 LDC). 

5. Por último, a nova Lei sinala que as prohibicións recollidas nos 
artigos 1 a 3 LDC non se aplicarán ás condutas que pola súa escasa 
importancia non sexan capaces de afectar significativamente á 
competencia.
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5.2. Funcións consultivas e de arbitraxe 

Segundo se recolle no punto 3 do artigo 3 da  Lei 6/2004, de 12 
de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da 
Comunidade Autónoma de Galicia, o TGDC ten as seguintes 
competencias consultivas, de emisión de informes e de arbitraxe: 

a. Emitir informe, preceptivamente, sobre os proxectos de lei 
polos que se modifique ou derrogue, total ou parcialmente, ese 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. Enviar ao Tribunal de Defensa da Competencia da 
Administración xeral do Estado a información que este lle solicite 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 a 
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.  
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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 informe, por pedimento do órgano xudicial 
competente, sobre eventuais indemnizacións de danos e perdas 
derivadas das condutas previstas nos artigos 1, 2 e 3 LDC, cando os 
procedementos que teñan por obxecto tales condutas prohibidas lle 
correspondan 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 efectos, o concepto de 
axuda pública é 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 
Galicia10 incorpora no seu artigo 1 a posibilidade de que o TGDC:   

10 DOG nº. 32, do 16 de febreiro de 2005, p. 2.639. 
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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 funcións responden claramente ao impulso proactivo 
que este organismo quere imprimir a súas actuacións, xa que responden 
ás suxestións efectuadas polo mesmo.  



          Memoria 2008 

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

25

6. PRINCIPIOS GUÍA DO TGDC 

Dende a constitución do TGDC, os seus membros comparten e 
asumen un conxunto de principios guía, que orientan a súa actividade. A 
experiencia do TGDC nestes catro primeiros anos de actividade reafirma 
a importancia de establecer uns principios reitores e asumilos por parte 
de todos os membros da organización para afianzar o seu cumprimento. 
Estos principios-guía 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 se pode ver estes principios son ou poden ser comúns a 
moitas organizacións, especialmente no sector público, que teñen como 
misión principal a defensa do interese xeral11.

Así mesmo, debemos destacar a importancia que no eido da 
trasparencia supuxo a aprobación polo Parlamento Galego da Lei 
4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na 

11 O Artigo 103.1 da Constitución Española de 1978 establece que “A
Administración Pública sirve con obxectividade  os intereses xerais e actúa de 
acordo cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e 
coordinación, con sometemento pleno á Lei e ao Dereito”.
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Administración pública galega que, como é obvio, vincula tamén ao 
TGDC.

No punto relativo á transparencia débense salientar, como xa se 
indicou nas anteriores memorias, as particularidades do TGDC, que ten o 
deber de garantir a confidencialidade da información contida 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 nesa lei están obrigadas a gardaren segredo. Este 
aspecto singular do TGDC debe ser subliñado dun xeito especial. 
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7. OBXECTIVOS E ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS POLO TGDC 
NO ANO 2008

Para o ano 2008 o TGDC fixara como obxectivos da institución os 
seguintes:  

a. Dar resolución axeitada e rápida aos expedientes relativos a 
condutas dos operadores económicos que teñan entrada no 
Tribunal.

b. Realizar puntualmente os informes e funcións consultivas que 
lle corresponden ou lle sexan solicitados, de acordo coa 
normativa.

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

d. Asumir as novas funcións da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de 
Defensa da Competencia e adaptar o funcionamento do TGDC  
ás mesmas. 

e. 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. 

f. Afondar no coñecemento dos mercados galegos dende a 
perspectiva da competencia, realizando un mínimo de cinco 
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 sobre algún dos ilícitos competitivos máis graves.   

h. Manter e mesmo fortalecer as relacións institucionais do TGDC, 
tanto no ámbito galego como en outras áreas que poidan ter 
repercusión sobre a actividade do Tribunal, en especial cos 
órganos da Administración xeral do Estado e cos demais 
tribunais autonómicos. 
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As actividades do TGDC no ano 2008 estiveron orientadas a  
acadar o cumprimento destes obxectivos. No desenvolvemento das 
mesmas o TGDC asumiu, cando lle foi posible, unha actitude proactiva. 

7.1. Resolución de expedientes

O primeiro obxectivo do TGDC para o 2008 era o de dar 
resolución axeitada e rápida aos expedientes relativos a condutas dos 
operadores económicos que teñan entrada no Tribunal. 

O modelo de dúas autoridades –Tribunal e Servizo- que establece 
a vixente Lei 6/2004, do 12 de xullo, encomenda a instrución dos 
expedientes ao SGDC e a resolución ao TGDC. Este reparto de funcións 
implica que, necesariamente, só cheguen ao TGDC os expedientes tras 
ser instruídos polo Servizo. Por isto é relevante coñecer o número de 
expedientes instruídos polo SGDC. 

No ano 2008 no SGDC tiveron entrada 23 expedientes, 12 máis 
que no último ano (2007), e 21 máis que no primeiro ano do seu 
funcionamento (2005). Debe salientarse que algunos deles foron 
remitidos ao SGDC pola Comisión Nacional de la Competencia ou polo 
propio TGDC. 

Ao abeiro da Lei 1/2002, do 13 de febreiro, de Coordinación das 
competencias entre o Estados e as Comunidades Autónomas en materia 
de competencia, con carácter previo ao exame en profundidade dos 
casos cómpre dilucidar cál e o órgano competente, se o autonómico, no 
noso caso o SGDC, ou o central, a Dirección de Investigación da CNC. 
Consecuentemente, prodúcese un trámite de asignación de casos en 
función de que os efectos da conduta examinada se circunscriban ao 
ámbito autonómico, ou afecten a todo o Estado ou a máis dunha 
Comunidade Autónoma. 
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Táboa 1. Expedientes instruídos polo SGDC.
 2005 2006 2007 2008
Denuncias e oficio 2 11 11 23 
Autorizacións singulares de rexistros de morosos 0 8 - a - a

Autorizacións singulares non de rexistros de morosos 0 1 - b - b

a Dende 2006 réxense pola súa propia exención de categorías en virtude 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.
b A nova LDC eliminou a necesidade de solicitar autorizacións singulares.  

Resulta de interese mostrar a evolución dos expedientes 
resultantes da aplicación dos mecanismos de asignación. No Gráfico 1 e 
mais nas Táboas 1, 2 e 3 amósase esa información, proporcionada pola 
CNC no documento titulado  “Aplicación de los mecanismos de 
asignación de expedientes AGE/CCAA y novedades”.  

Como se pode observar, Galicia é a segunda Comunidade en 
número de expedientes se se considera todo o período abarcado na 
análise 2002-2008, unicamente sendo superada por Cataluña. O longo 
do período o número de casos tivo un medre continuo dende o primeiro 
ano de funcionamento das autoridades galegas. 

Se se toma só o último ano -2008-, Galicia pasa a ocupar a 
primeira posición, con 16 expedientes asignados, por diante das 
Comunidades máis industrializadas, como Madrid (15), Cataluña (8) ou o 
País Vasco (12), e das Comunidades máis extensas, como Andalucía (14).  
Debe sinalarse que ao final do 2008 o número de expedientes entrados 
no 2008 foi de 23. 
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Táboa 1. Aplicación dos mecanismos de asignación aos expedientes en aplicación 
da Lei 1/2002 por Comunidades Autónomas durante os anos 2002 a 2008:

Gráfico 1. Desglose de expedientes por Comunidades Autónomas. 
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Táboa 2. Número de casos por CC. AA. Autoridade que os presentou e autoridade 
asignada. Ano 2008. 

Táboa 3. Número de casos por Comunidade Autónoma. Expedientes de Oficio. Ano 
2008. 
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Os datos proporcionados pola CNC tamén indican que a meirande 
parte dos expedientes galegos foron presentados polo propio SGDC (11) 
e que a meirande parte deles foron asignados á autoridade galega (13).  

Por outra banda, os datos amosan, asemade, que a meirande parte 
dos expedientes galegos foron consecuencia dunha denuncia, xa que 
unicamente 2 se xeraron de oficio. Este valor afasta a Galicia do grupo 
de comunidades máis activas, como Madrid (10) e Andalucía (9). 

A Táboa 4 recolle a evolución do número das resolucións 
correspondentes a Galicia.  

Táboa 4. Resolucións dos Tribunais de defensa da competencia con impacto 
específico en Galicia. 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Sancionadoras 2 1 1 2 2 2 
Recursos sobre actos do 
SGDC (ou do SDC) 

1 4 1 4 5 1 

Resolucións de 
arquivo/non arquivo 

__ __ __ __ __ 12 

Para a resolución dos expedientes, a Lei galega non contempla 
regras de procedemento, polo que son de aplicación as recollidas na 
lexislación estatal. Dado o cambio acontecido na normativa estatal, 
cómpre atender, en primeiro lugar, ao dereito transitorio, para 
determinar que norma resulta aplicable a cada un dos expedientes: a Lei 
16/1989 ou a nova Lei 15/2007. 

A Disposición transitoria primeira da Lei 15/2007,  establece as 
seguintes regras: 

“1. Os procedementos sancionadores en materia de condutas 
prohibidas incoados antes da entrada en vigor desta lei 
tramitaranse e resolveranse segundo as disposicións vixentes no 
momento do seu inicio. En todo caso entenderanse caducadas as 
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solicitudes presentadas en aplicación do artigo 4 da Lei 16/1989, 
do 17 de xullo, de defensa da competencia. 
2. Os procedementos de control de concentracións iniciados 
antes da entrada en vigor desta lei tramitaranse e resolveranse 
segundo as disposicións vixentes no momento do seu inicio. 
3. Na tramitación dos procedementos indicados nos puntos 
anteriores, as referencias ao Tribunal de Defensa da Competencia 
e ao Servizo de Defensa da Competencia entenderanse 
realizadas, respectivamente, ao Consello da Comisión Nacional 
da Competencia e á Dirección de Investigación.”

7.1.1. Expedientes resoltos ao abeiro da Lei 16/1989, do 17 de xullo, 
de defensa da competencia. 

No modelo da Lei 16/1989, o TGDC ten a competencia de resolver 
respecto das propostas de sanción efectuadas polo SGDC ou, en vía de 
recurso, sobre os actos e acordos adoptados por ese Servizo. Sen 
embargo, no novo reparto de tarefas efectuado pola LDC, os arquivos 
pasan a ser competencia do propio TGDC.  

A. Expedientes sancionadores 

No 2008, e trala correspondente instrución polo SGDC, o TGDC 
ditou só unha nova resolución sancionadora no marco fixado pola Lei 
16/1989. É a Resolución do a 20 de febreiro de 2008, que recibiu a 
denominación S 2/2007 (Autobuses de Ourense). Resolución  

Nesta resolución o Pleno examinou a presunta conduta desleal, 
tipificada polo artigo 7 da LDC (1989), dunha empresa de transporte 
urbano munipal, denunciada pola concesionaria dunha liña de transporte 
regular. O Tribunal non apreciou nos feitos denunciados deslealdade na 
conduta da empresa denunciada.  
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B.  Recursos contra actos do SGDC 

Segundo os artigos 47 e 48 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
defensa da competencia, 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, son 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. O recurso rexeitarase sen máis trámites 
se o TGDC aprecia que foi interposto fora de prazo.  

No ano 2008, o TGDC resolveu un recurso presentado contra o 
sobresemento acordado polo SGDC, por unha denuncia por negativa de 
subministro, sobre o que previamente se pronunciara o TGDC, na súa R 
4/2006. (Perfumarías de Ourense), estimando a pretensión da 
denunciante de que se afondara na investigación. A Resolución, datada o 
30 de maio de 2008, foi codificada como R 6/2007 (Perfumarías de 
Ourense 2).   

C. Autorizacións singulares 

Durante a vixencia da Lei 16/1989, o TGDC asumía a competencia 
de conceder, ou denegar, as solicitude de autorización singular que se 
presentaran no SGDC, respecto de condutas que pese a infrinxir a 
prohibición xeral do artigo 1.1 LDC, aportaran elementos positivos que 
xustificaran a súa autorización.  

Esa posibilidade desapareceu trala entrada en vigor da Lei 
15/2007, como antes o fora no marco comunitario co Regulamento (CE) 
1/2003, do Consello, do 16 de decembro de 2002, relativo á aplicación 
das normas sobre competencia previstas nos artigos 81 e 82 CE12.

12 DOUE L, 1, do 4.1.2003, p. 1. 
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En consecuencias, no ano 2008 o TGDC xa non tivo que examinar 
peticións de autorización singular, pois estas xa non se realizan.  

7.1.2. Expedientes resoltos ao abeiro da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
de defensa da competencia. 

Dende o 1 de setembro de 2007, data de entrada en vigor da 
vixente LDC, a decisión de non iniciar un expediente e arquivar as 
actuacións xa non corresponde ao órgano instrutor, senón ao Consello 
da CNC (o Pleno do TGDC, no caso galego), a proposta do órgano 
instructor, o SGDC no caso de Galicia.   

A. RResolución sobre expedientes sancionadores.  

- S 3/2008 Venda Ambulante. Resolución do 30 de abril de 
2008.

Esta resolución referíase a unha denuncia relativa a posibles 
prácticas desleais nas feiras ambulantes de diversas localidades de 
Galicia, nas que algúns dos feirantes, presuntamente, incumprían a 
normativa. O TGDC considerou, de acordo co SGDC, que a conduta 
denunciada non resultaba acreditada. 

B. Resolucións sobre propostas de non iniciar expediente dirixidas 
polo SGDC. 

A consolidación do novo procedemento supuxo un incremento  
notable do número de expedientes e resolucións ditadas polo TGDC, que 
pasou de 3 en 2007, dende o 1 de setembro de 2007, a 12, en 2008. 
Estas resolucións foron as seguintes: 

- RA 3/2007 (Graduados Sociais):  Resolución de non incoar con 
arquivo de actuacións, de data 16 de maio de 2008. 
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Neste expediente o TGDC examinou a Proposta de arquivo 
efectuada polo SGDC da denuncia presentada por D. J. J. R. M., contra o 
Colexio de Graduados Sociais de Pontevedra. A proposta foi admitida 
polo Tribunal, confirmando a non incoación do expediente, co 
correspondente arquivo das actuacións iniciadas.  

-  RA 4/2007 (Bolsa de Emprego). Resolto por Resolución do 24 
de xaneiro de 2008.  

Neste expediente o TGDC confirmou o criterio do SGDC de non 
iniciar expediente no caso da denuncia presentada por D. J. P. G. contra 
a Axencia da Bolsa de Emprego de Vigo e varios sindicatos, recollido na 
súa proposta de arquivo da antedita denuncia. 

- RA 5/2008. Formación Lugo. Resolución de data 9 de xullo de 
2008.

Este expediente corresponde á denuncia presentada polos titulares 
de dúas autoescolas de Lugo contra varios sindicatos e autoescolas desa 
cidade, pola asignación de determinados cursos de conducción, 
financiados con fondos comunitarios. Neste caso, o TGDC aceptou tamén 
a proposta de non incoar expediente sancionador, co arquivo de 
actuacións, elevada polo SGDC. 

- RA 6/2008 “Taxación por peritos terceiros”. Resolución de non 
incoar con arquivo de actuacións, de data 16 de maio de 2008. 

O caso sometido á consideración do TGDC foi a proposta de 
arquivo de plano formulada polo SGDC, da denuncia presentada polo 
presidente do Ilustre Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos 
Técnicos da provincia de Pontevedra, pola que se solicitaba a suspensión 
inmediata da aplicación do artigo 64.4.a, da Lei 16/3007, do 26 de 
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia 
para 2008, así como das listas de peritos dirimentes correspondentes á 
Delegación da Consellería de Economía e Facenda  en Pontevedra e Vigo 
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que intervirán nas taxacións periciais contraditorias  en procedementos 
tributarios, así como a anulación do citado artigo da Lei. O TGDC 
confirmou a proposta do SGDC, dada a existencia dunha exención legal 
para a conduta citada (artigo 4 LDC).  

-  RA 7/2008. Seguros de decesos. Resolución de 27 de maio de 
2008.

Neste caso, o Tribunal examinou a proposta formulada polo SGDC, 
de non incoar expediente sancionador e activo das actuacións, trala 
denuncia presentada por D. G. P. M. contra Ocaso, S.A., por ptresuntas 
conductas desleais. O Pleno acordou aceptar a proposta do SGDC, por 
non apreciaren infracción do artigo 3 LDC.  

-  RA 8/2008. Transporte de mercadorías por estrada. Resolución 
de 27 de maio de 2008. 

Neste expediente o TGDC examinou a denuncia presentada por D. 
L. V. L., en nome e  representación de Asistencia y Reglaje  Noche y Día, 
S.L., contra a Dirección Xeral de Transportes da Xunta de Galicia.  Tras 
practicar a oportuna información reservada o respecto, a proposta do 
SGDC era non incoar expediente, con arquivo de actuación levadas a 
cabo, criterio que foi asumido polo TGDC ao non apreciar indicios de 
conduta contraria á competencia. 

-  RA 9/2008. “Aluguer de solo en parques eólicos“. Resolución 
do 10 de xullo de 2008. 

O asunto que se examinaba neste expediente, iniciado de oficio, 
tiña que ver coa presunta existencia de pactos de prezos entre as 
empresas produtoras de enerxía eólica nos alugueiros que se pagan aos 
propietarios do solo no que se instalan os parques eólicos. Aínda que a 
proposta do SGDC era de non incoar expediente sancionador, con 
arquivo de actuacións, o Pleno acordou non aceptar esta proposta e 
instar ao Servizo a realizar algunhas investigacións adicionais.  



          Memoria 2008 

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

38

- RA 10/2008. Autoescolas de Pontevedra. Resolución de data 31 
de xullo de 2008. 

Este expediente foi iniciado de oficio en virtude da Resolución do 
TGDC do 27 de decembro de 2007 (S1/2007 - Autoescolas de Vigo). 
Neste caso o TGDC rexeitou a proposta do SGDC de non incoar 
expediente sancionador, con arquivo das actuacións, solicitando do 
Servizo a práctica de novas actuacións. 

- RA 11/2008: Tapicerías de Santiago de Compostela. Resolución 
do 16 de setembro de 2008. 

No presente expediente, o TGDC confirmou a proposta de non 
incoar expediente, con arquivo de actuacións, da denuncia presentada 
por Dª. M. J. F. T. e Dª. M. T. P. R., administradoras de Temainteriores, 
S.C., contra Tapicerías Julio, ao non apreciar indicios de conduta 
prohibida polos artigos 1, 2 e 3 LDC. 

- RA 12/2008. Transporte urbano de Santiago de Compostela. 
Resolución do 4 de novembro de 2008. 

O expediente tiña a súa orixe nunha denuncia presentada por D. 
M. D. C. e D. M. Á. D. C., administradores da sociedade mercantil D. C., 
S. L., contra a Dirección Xeral de Transporte da Xunta de Galicia. A 
denuncia, que imputa á citada dirección xeral unha presunta omisión de 
funcións, foi rexeitada polo TGDC, por infundada, asumindo a proposta 
do SGDC de non incoar expediente sancionador, con arquivo de 
actuacións. 

- RA 13/2008: Venda retallista de alfombras orientais. 
Resolución do 12 de novembro de 2008. 

O obxecto do expediente atópase na denuncia presentada por un 
establecemento comercial especializado na venda polo miúdo de 
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alfombras orientais contra un competidor que ocupaba os locais que a 
primeira deixaba valeiros, e amosaba unha publicidade semellante. 

O TGDC aceptou a proposta do SGDC de arquivar o expediente, 
por non apreciar indicios de infracción de los artículos 1, 2 e 3 da Lei de 
Defensa da Competencia, únicos respecto dos cales o Tribunal ten 
competencia para resolver. 

- RA 14/2008: Procuradora da Estrada. Resolución do 12 de 
novembro de 2008. 

Este expediente xurdiu como consecuencia da denuncia 
presentada por D. C. I. M., de posibles prácticas monopolistas dos 
procuradores dos Tribunais, en particular, dunha procuradora que actúa 
no Concello da Estrada (Pontevedra). O TGDC acordou estimar a proposta 
do SGDC de non incoar o expediente, con arquivo das actuacións, por 
non apreciar indicios de conduta prohibida pola LDC.  

7.2. Realización de informes e funcións consultivas 

O segundo dos obxectivos fixados polo TGDC para 2008 tiña que 
ver co cumprimento das funcións que lle foron asignadas en materia 
consultiva e de emisión de informes. 

Nesta materia o TGDC ten facultades moi limitadas e só pode 
actuar de xeito reactivo, e non proactivo. Durante o ano 2008, o TGDC 
realizou informes en dúas áreas principais: (i) proxectos normativos e (ii) 
instalación de grandes establecementos comerciais. 

Na Táboa 5 recóllese a evolución dos informes de ámbolos dous 
tipos realizados polo TGDC.  
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Táboa 5. Informes realizados polo TGDC 
 2005 2006 2007 2008 
Informes sobre proxectos normativos 3 3 15 3 
Informes sobre instalación de grandes 
establecementos comerciais 

813 314 10 6 

7.2.1. Emisión de informes sobre proxectos normativos 

A avaliación de proxectos normativos polas autoridades de 
defensa da competencia e dende a perspectiva da competencia constitúe 
unha importante contribución a promoción da mesma. Tal avaliación non 
implica que se un proxecto normativo limita a competencia non se deba 
aprobar, senón soamente que se deben identificar os posibles aspectos 
restritivos da norma en cuestión para avaliar, a continuación, se tales 
limitacións son necesarias e proporcionadas respecto ao fin que se tenta 
acadar.

Esta visión, compartida especialmente durante o ano 2007  por 
algúns responsables administrativos galegos, que solicitaron ao TGDC a 
realización de diversos informes dende a perspectiva da competencia, 
non se mantivo suficientemente no 2008, en que o número de informes 
desta natureza diminuíu notablemente.  

Durante o ano 2008 o TGDC realizou tres informes sobre 
proxectos normativos, sendo só un resultado do requirimento dunha 
instancia administrativa galega, en concreto da Secretaría Xeral e do 
Patrimonio, da Consellería de Economía e Facenda, sobre o Borrador do 
Anteproxecto de Leu de Ordenación do Comercio Interior de Galicia, 
Informe 16/2008. O informe corresponde foi aprobado polo Pleno nº 74, 
do 16 de maio de 2008. 

13 No 2005 tiveron entrada nove expedientes, dos que se resolveron no mesmo ano 
oito. 
14 En 2006 resolveuse o expediente GEC 9/2006, que tivo a súa entrada en 2005. 
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O Tribunal tamén informou, no marco da Rede Española de 
Autoridades da Competencia (REC), dos dous proxectos seguintes:  

a. Proxecto de comunicación da Comisión Nacional de la 
Competencia sobre a cuantificación das sancións derivadas de 
infraccións dos artigos 1, 2 e 3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de 
defensa de la competencia e dos artigos 81 e 82 do Tratado da 
Comunidade Europea. Informe 17/2008. 

b. Proxecto de norma do Consello de Defensa da Competencia 
para a creación de Grupos de Traballo no seo do Consello de Defensa da 
Competencia, así como para a designación dos correspondentes 
relatores. Informe 18/2008. 

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

Entre as competencias consultivas e de emisión de informes que 
corresponden ao TGDC,  o artigo 3 da Lei 6/2004, do 12 de xullo, no 
seu punto terceiro, letra f), establece a de “emitir informe con carácter 
non vinculante sobre a apertura de grandes establecementos comerciais 
no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia”.  

A razón 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 comercial15 require da obtención dunha 

15 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”. 
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licenza comercial específica que outorgará a Comunidade Autónoma de 
Galicia (artigo 7 do Decreto). 

Nesta materia a actuación do TGDC, así como das autoridades 
competentes en materia de comercio (Consellería de Innovación e 
Industria), é de carácter reactivo.  

Nestes informes identifícase ao solicitante e examínase o proxecto 
presentado tomando en consideración as súas características físicas, a 
oferta de produtos 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. 

Na actualidade, no ámbito da autorización administrativa de 
establecementos comerciais débese ter en conta o contido da Directiva 
2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro 
de 2006, relativa aos servizos no mercado interior (coñecida como 
“Directiva de servizos”)16.

No ano 2008, o TGDC informou sobre seis expedientes relativos 
á instalación de grandes superficies comerciais, que foron os seguintes:  

1.- GEC 23/2008. HIPERCOR, S.A., Concello da Coruña. Data de 
emisión do informe: 10 de setembro de 2008.  

2.- GEC 24/2008. PRIMARK TIENDAS, S.L.U., Concello da Coruña. 
Data de emisión do informe: 29 de febreiro de 2008.  

3.- GEC 25/2008. SATURN E-514 ELECTRO, S.A.U., Concello da 
Coruña. Data de emisión do informe: 30 de abril de 2008.  

16 DOUE L 376, do 27.12.2006, p. 36. 
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4.- GEC 26/2008. JARDI SANXENXO, S.L., Concello de Sanxenxo 
(Pontevedra). Data de emisión do informe: 30 de abril de 2008. 

5.- GEC 27/2008. HIPERCOR, S.A., Concello de Ourense. Data de 
emisión do informe: 16 de setembro de 2008. 

6.- GEC 28/2008. BRICOR, S.A., Concello da Coruña. Data de 
emisión do informe: 5 de novembro de 2008. 

A diminución do número de informes solicitados respecto do ano 
2007, que pasou de 10 a 6, pode estar influída pola crise económica, 
que desincentiva aos inversores a tramitar novos proxectos, dado o 
importante investimento que este tipo de establecementos supón e o 
período que se precisa para a súa rendibilidade.

No ámbito dos informes preceptivos para a concesión de licenzas 
de grandes establecementos comerciais é salientable a elaboración polo 
TGDC dun estudo sobre a información básica requerida para a emisión 
de tales informes (Estudo26/2008 EI). Este estudo foi aprobado polo 
Pleno do TGDC o día 16 de decembro de 2008 e remitido á Dirección 
Xeral de Comercio. Posteriormente foi incorporado a web institucional do 
TGDC, no marco da súa política de transparencia. 

7.2.3. Emisión de informes e solicitude de comparecencia en 
concentracións económicas 

Na cuestión básica relativa á participación das Comunidades 
Autónomas nos procesos de concentración de empresas, a situación non 
variou substancialmente coa nova LDC respecto da anterior, a Lei 
16/1989, xa que os órganos da Administración xeral do Estado17,
concretamente a CNC, son os que teñen en exclusiva a competencia para 
examinar as notificacións dos expedientes e, no seu caso, emitir o 

17 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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informe sobre se a operación podería obstaculizar o mantemento dunha 
competencia efectiva no mercado de referencia. A competencia 
resolutiva, agás nos casos de terminación convencional, correspóndelle 
ao Consello de Ministros.  

A novidade, polo que se refire ás Comunidades Autónomas, é o 
artigo 58 LDC, segundo o cal a Dirección de Investigación solicitará 
informe preceptivo, non vinculante á Comunidade Autónoma (sic) que 
resulte afectada por unha concentración que incida de forma significativa 
no seu territorio. Para iso, a Dirección de Investigación remitirá xunto 
cunha nota sucinta, copia da notificación presentada.  

A este respecto, a CNC mantén unha interpretación restritiva que 
limita o informe a unha soa Comunidade Autónoma, pese a  que o TGDC 
ten manifestado que se debería considerar a remisión de dito informe a 
máis dunha Comunidade Autónoma no caso de que a operación incidira 
de “maneira significativa”, como esixe a lei, en máis dunha delas. 

O prazo para emitir informe é de vinte días. Este informe só se 
solicitará cando o expediente de concentración se atope na segunda 
fase, é dicir, cando se considera que a concentración pode obstaculizar o 
mantemento dunha competencia efectiva en todo ou en parte do 
mercado nacional. 

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 
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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 2008, como nos anteriores, non lle  foi requirido ao TGDC 
a emisión de informe algún. Non obstante, ao abeiro do artigo 58.2, 
segundo parágrafo, o TGDC solicitou emitir o informe “preceptivo, pero 
non vinculante”, no caso do expediente de concentración C/0098/08 
GAS NATURAL/UNIÓN FENOSA. Esta solicitude non foi admitida pola 
Dirección de Investigación da CNC, ao considerar que estaba 
potencialmente afectada máis dunha Comunidade Autónoma. 
Consecuentemente, a citada Dirección indicaba que o TGDC non recibiría 
a documentación que prevé o artigo 65.3  do Regulamento da LDC, é 
dicir, a “copia da notificación presentada, así como o informe elaborado 
pola Dirección de Investigación”. 

7.3. Estímulo da 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,  e 
para dar axeitado cumprimento ao cuarto dos seus obxectivos, 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. 

Neste ámbito, ademais, a nova Lei 15/2007, no seu artigo 34, 
punto 3, recolle entre as funcións do Consello da CNC, a de “Promover a 
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instrución de expedientes por parte da Dirección de Investigación”, o que 
mutatis mutandis, atribúe ao Pleno do TGDC idéntica facultade, respecto 
do SGDC, en aplicación da Disposición adicional oitava da citada norma. 

Deste xeito, o TGDC recibe como competencia a posibilidade de 
instar a incoación dos expedientes ao órgano instrutor.  

7.4. Coñecemento da realidade dos mercados galegos dende unha 
perspectiva de competencia  

O TGDC fixou como obxectivo para o ano 2008: “f. Afondar no 
coñecemento dos mercados galegos dende a perspectiva da 
competencia, realizando un mínimo de cinco estudos e avaliacións.”  

Os estudos que se realizan clasifícanse coas referencia “EI”, cando 
son elaborados directamente polo TGDC, e “EE”, cando son elaborados 
por investigadores ou consultores externos ao propio TGDC. O recurso a 
estes especialistas deriva do feito de que o Tribunal non dispón dos 
medios técnicos e persoais necesarios para abordar a totalidade dos 
temas de interese. 

Os estudos externos recollen os resultados da investigación e as 
opinións dos seus autores, e non vinculan, nin recollen necesariamente, 
a opinión do TGDC. 

A difusión dos estudos do TGDC realízase por medio da súa 
páxina web. O acceso á mesma permite coñecer a situación dos sectores 
analizados aos operadores económicos e ao público en xeral, 
contribuíndo a difundir os valores da competencia. O TGDC tamén 
remite os estudos realizados a persoas e institucións potencialmente  
interesadas dentro e fora das Administracións públicas galegas. 

Nos diversos debates que se mantiveron no TGDC para seleccionar 
os temas de estudo tomouse como referencia, cara a selección dos 



          Memoria 2008 

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

47

temas a tratar, o Estudo 8/2007 EI: Procedemento seguido polo TGDC na 
selección dos estudios a realizar sobre a competencia en Galicia.

Por outra banda, para a realización dos estudos externos, malia 
tratarse de “contratos menores” pola súa contía, o TGDC convoca 
procedementos de licitación pública abertos, a través da súa páxina web,  
da publicación de anuncios no Diario Oficial de Galicia e mesmo de 
comunicacións individualizadas ás empresas do sector.  

Os estudos realizados no ano 2008 foron os seguintes: 

a. Estudo 22/2008 EE: A regulación e actividade dos colexios 
profesionais en Galicia dende o punto de vista da competencia. 

Este estudo foi realizado pola empresa IDEARA, S.L. Nel analízase a 
regulación e as actividades desenvolvidas polos diversos colexios 
profesionais existentes en Galicia, amosando a súa importancia 
económica. O estudo permite coñecer a súa situación estatutaria actual e 
identificar vías de actuación positivas para favorecer a súa actuación no 
marco das normas de defensa da competencia. 

b. Estudo 23/2008 EE: O sector dos matadoiros en Galicia dende o 
punto de vista da competencia.  

O estudo foi elaborado polo Instituto de Desenvolvemento 
Económico de Galicia (IDEGA), da Universidade de Santiago de 
Compostela (USC). O estudo amosa a importancia que ten o sector 
gandeiro na economía galega e, en particular, a actividade desenvolvida 
polos matadoiros, como paso previo á comercialización dos seus 
produtos. A análise realizada permite coñecer a situación do sector e 
identificar vías de actuación positivas para favorecer a súa actuación no 
marco das normas de defensa da competencia. 

c. Estudo 24/2008 EE: O sector dos servizos funerarios en Galicia 
dende o punto de vista da competencia. 
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Este estudo foi realizado por un grupo de investigadores da 
Universidade da Coruña. No mesmo, analízase o sector dende o punto de 
vista da competencia e a problemática que presenta dende esa 
perspectiva. 

d. Estudo 25/2008 EE: O sector do envasado e  distribución de 
leite en Galicia dende o punto de vista da competencia.  

Este estudo foi elaborado polo Instituto de Desenvolvemento 
Económico de Galicia (IDEGA), da Universidade de Santiago de 
Compostela (USC). No mesmo abórdase a situación deste importante 
sector da economía de Galicia dende o punto de vista da competencia. 

e. Estudo 26/2008 EI: Información básica requirida para a emisión 
dos informes preceptivos sobre a concesión de licenzas de 
grandes establecementos comerciais. 

Este estudo foi realizado polo propio TGDC, que lle encomendou a 
súa redacción ao seu presidente, co obxectivo de identificar con 
claridade a información substancial necesaria para a emisión dos 
informes sobre grandes establecementos comerciais, de xeito que estes 
poidan ser realizados con fiabilidade e sen retardos derivados da falta de 
datos relevantes no expediente.  

O estudo foi aprobado polo Pleno do TGDC o día 16 de decembro 
de 2008. 

f. Estudo 27/2008 EI: Percepción dos empresarios galegos (non 
comerciais) sobre a competencia. 

O obxecto deste estudo é completar a visión dos responsables 
das pequenas e medianas empresas sobre a competencia e os seus 
beneficios, así como o seu coñecemento dos órganos existentes de 
defensa da competencia e das súas funcións. Neste caso, o conxunto de 
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empresas considerado foi o das non comerciais, posto que no 2007 o 
estudo estivo centrado nas comerciais.  

7.5. Promoción do coñecemento dos beneficios da libre competencia 
e do funcionamento dos órganos de defensa da competencia  

Unha das evidencias máis claras que, ata agora, puido detectar o 
TGDC 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.   

Para acadalo, o TGDC desenvolveu en 2008 diversas actividades, 
tales como o financiamento e organización de cursos e xornadas 
destinados a diferentes públicos; a distribución de información directa as 
empresas; e o establecemento de contactos con representantes de 
asociacións de consumidores e de produtores. 

7.5.1. Cursos, xornadas e conferencias organizadas ou patrocinadas  
polo TGDC

O TGDC continuou o seu labor de dar a coñecer á sociedade 
galega os méritos da competencia a través dun amplo abano de 
iniciativas, que tentaron abarcar ao maior número de colectivos posibles. 

Dende esta perspectiva, en 2008, os membros do Pleno do TGDC 
participaron como relatores en numerosos cursos e xornadas:  
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a. VII Curso de especialización en patentes, marcas, derecho de 
autor y competencia, organizado polo Instituto de Dereito 
Industrial, da Universidade de Santiago de Compostela. 

b. Curso de Economía da Competencia II: Liberalización e Política 
Industrial en Sectores Regulados. Facultade de Ciencias 
Económicas e Empresariais da Universidade da Coruña. 

c. Máster en Asesoría Xurídica Empresarial (MAXE), curso 
2008/2009, organizado pola Universidade da Coruña, no marco 
do convenio de colaboración subscrito con dita universidade.  

d. Seminar on European Judiciary Practice regarding  Competition 
Law. Comisión Europea e Autoridade da Competencia de Moldavia. 
Chisinau. 

e. Xornada sobre “A reforma  no control das axudas publicas e a 
súa incidencia en EuskadI”, organizada pola Sección de Dereito do
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos (EI-SEV) en 
colaboración co Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. 

7.5.2. Elaboración e difusión dun tríptico informativo sobre as 
restricións verticais no ámbito da distribución comercial 

En cumprimento do obxectivo fixado polo TGDC de “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 algún dos ilícitos 
competitivos máis graves”, o TGDC elaborou en 2008 un novo tríptico 
informativo co título “As normas de competencia e os acordos de 
subministración e distribución”.  

O obxectivo do tríptico é o de informar aos operadores 
económicos e aos consumidores en xeral do carácter de tales acordos  e 
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explicar as diversas modalidades dos mesmos, así como identificar as 
condicións ilícitas nos mesmos.  

Para garantir a súa máxima difusión, o tríptico foi remitido polo 
TGDC a 6.500 empresas, asociacións empresariais e colexios 
profesionais de Galicia.  

7.5.3. Colaboración cos medios

No 2008, o TGDC seguiu a súa liña de colaboración quincenal 
estable co suplemento “Mercados” de “La Voz de Galicia”.

Con esta colaboración, que ten un carácter marcadamente 
divulgativo, o TGDC trata de aproximarse aos empresarios e operadores 
económicos en xeral, potenciais lectores deste tipo de publicación, 
comentando novas de actualidade e informando  dos efectos 
desfavorables de determinadas prácticas. Os artigos incorpóranse 
periódicamente á web institucional do TGDC. 

7.5.4. Constitución dunha biblioteca especializada en defensa da 
competencia  

Entre as apostas do TGDC para difundir a cultura e os valores da 
competencia atópase tamén a constante actualización da súa biblioteca, 
especializada en Dereito e Economía da Competencia, que pretende ser 
non só unha ferramenta de traballo para o propio Tribunal, senón tamén 
unha referencia para os investigadores que pretendan 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 que permite 
atopar o contido da biblioteca do TGDC que, asemade, está integrada no 
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proxecto MEIGA de bibliotecas, rede virtual deseñada dende a 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.   

7.5.5 Edición e distribución do libro titulado DEFENSA DA 
COMPETENCIA. Compilación da normativa estatal e autonómica 
galega básica en materia de defensa da competencia 

Este libro, que se pode consultar en formato pdf na web do TGDC 
(http://www.tgdcompetencia.org/), recolle a normativa básica en materia 
de defensa da competencia estatal e autonómica. Do mesmo fíxose unha 
ampla difusión entre os operadores económicos.  

7.6. Ampliación e fortalecemento das relacións institucionais do 
TGDC 

Dende o comezo da súa actividade, os membros do TGDC 
consideraron necesario manter unha relación institucional fluída cos 
organismos que procuran os mesmos fins. Por este motivo, fixáronse 
como obxectivo estar presentes nos foros máis destacados que, en 
materia de competencia, se desenvolven tanto a nivel nacional como 
internacional.  

Esta dimensión da actividade institucional permite reforzar os 
lazos con outras institucións cara a unha posible colaboración futura na 
consecución de obxectivos comúns. Nesta liña oriéntase especialmente a 
nova LDC, que prevé a creación de mecanismos de colaboración e 
coordinación entre autoridades de competencia e mais entre estas e os 
órganos xurisdicionais. 
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7.6.1. Actividade institucional no ámbito galego 

Durante o ano 2008 o TGDC realizou un amplo esforzo 
institucional dentro de Galicia, convocando ou concertando entrevistas 
con organizacións empresariais, de ámbito sectorial ou xeral, 
institucións públicas ou privadas e asociacións de consumidores.  

De especial relevancia neste apartado foi a comparecencia, o 26 de 
xuño de 2008, do presidente do TGDC na Comisión 3ª (Comisión de 
Economía, Facenda e Orzamentos) do Parlamento de Galicia, 
presentando a Memoria de Actividades do TGDC 2007, en cumprimento 
do establecido no artigo 6.1. letra f) da Lei 6/2004, do 12 de xullo, na 
que se deu conta das actividades do Tribunal no citado exercicio e dos 
obxectivos da Institución para o 2008. 

A citada Memoria de Actividades do TGDC 2007 fora remitida ao 
Parlamento Galego, xunto co Informe sobre a Situación da Competencia 
en Galicia 2007, ao abeiro do disposto no artigo 3.3. letra k) da Lei 
6/2004, do 12 de xullo. 

7.6.2. Actividade institucional no ámbito español e internacional 

Os membros do TGDC desenvolveron tamén un importante labor 
institucional participando en diversos actos relacionados coa 
competencia a nivel do Estado e tamén a nivel internacional,  así como 
colaborando coas autoridades da Administración Central especializadas 
na defensa da competencia e das demais Comunidades Autónomas.
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7.6.2.1. Consello de Defensa da Competencia 

Como en anos anteriores, o presidente do TGDC participou, en  
representación da Comunidade Autónoma de Galicia18, na reunión anual 
do Consello de Defensa da Competencia, creado pola Lei 1/2002, do 21 
de febreiro, de Coordinación das Competencias do Estado e as 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa da Competencia19. Esta 
reunión tivo lugar o 19 de decembro de 2008.

O Consello de Defensa da Competencia constitúe un dos 
mecanismos de colaboración, coordinación e información recíproca entre 
o Estado e as Comunidades Autónomas para promover a aplicación 
uniforme da lexislación de competencia. A aprobación da Lei 15/2007, 
do 3 de xullo, modificou algunha das súas funcións20. Así, a Disposición 
adicional décima, Un, da nova LDC, modificou o artigo 5.Un.3 da referida 
Lei 1/2002, do 21 de febreiro, nos termos seguintes: 

«3. O Consello de Defensa da Competencia, como órgano de 
participación e colaboración entre a Administración xeral do Estado e as 
Comunidades Autónomas, asumirá as seguintes funcións: 

a) Realizar o seguimento periódico da política de defensa da 
competencia por parte das distintas administracións públicas. 

b) Promover o intercambio de información e a realización e 
publicación de estudos en que se poñan de manifesto os criterios 
seguidos polas distintas administracións en aplicación da normativa de 
defensa da competencia e, se é o caso, a necesidade de facer que estes 
sexan uniformes. 

18 O artigo 6, letra c), da Lei 6/2004, do 12 de xullo,  establece que, entre as 
funcións asignadas ao presidente do TGDC, se atopa a no Consello de Defensa da 
Competencia.  
19 BOE nº 46, do 22 de febreiro de 2002. 
20 As competencias do Consello de Defensa da Competencia foron modificadas pola 
Disposición adicional décima, Uno, da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 
competencia. 
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c) Emitir informe sobre os proxectos de disposicións de carácter 
xeral que afecten as materias da defensa da competencia nas cales as 
Comunidades Autónomas teñen competencias de execución. 

d) Elaborar directrices sobre a interpretación do punto 2 do artigo 
1 desta lei.» 

7.6.2.2. Reunións das autoridades españolas de defensa da 
competencia 

Xunto á participación dos presidentes e representantes dos 
órganos centrais e autonómicos de defensa da competencia no Consello 
de Defensa da Competencia, unha práctica xa consolidada é a 
celebración de reunións de traballo periódicas entre os membros dos 
diferentes órganos de defensa da competencia españois. 

No ano 2008 tiveron lugar diversas reunións de traballo desta 
natureza para analizar diferentes aspectos da defensa da competencia en 
España. 

7.6.2.3.  A Rede de órganos españois en materia de defensa da 
competencia  

No marco da colaboración institucional entre autoridades 
españolas de defensa da competencia estableceuse a Rede Española de 
Competencia (REC). A REC inspírase, aínda que con distinto contido e 
alcance, na Rede Europea de Competencia (REC)21, que se desenvolve no 
ámbito da Unión Europea22, e na International Competition Network
(ICN)23.

21 European Competition Network (ECN). Respecto a esta rede pode verse a súa 
páxina web: http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/index_en.html
22 Vid. Comunicación da Comisión sobre a cooperación na Rede de Autoridades de 
Competencia (DO C 101, do 27.42004, p. 43). 
23 http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
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Durante o 2008, os estudos elaborados polo TGDC incorporáronse 
á rede informática da REC, o que os fará máis accesibles e visibles para 
as autoridades españolas de defensa da competencia. Esta rede 
informática contribuirá significativamente a incrementar a eficacia do 
intercambio de información e á colaboración institucional.  

7.6.2.4. Participación de membros do TGDC en actos relacionados coa 
competencia  

Os membros do TGDC participaron nos seguintes relatorios, 
ademais dos mencionados no apartado 7.5.1: 

- Xornada sobre a Directiva 2006/123/CE, de servizos, no 
mercado interior e  futura regulación do comercio interior en España, 
organizada pola Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). 
Madrid.

- Curso Iberoamericano de Competencia, organizado pola CNC. 
Madrid.

- Foro sobre Dereito da Competencia, acerca do tema “¿Tiene 
sentido mantener la prohibición de las prácticas conscientemente 
paralelas? ¿A qué supuestos se refiere?”, organizado polo FIDE. Madrid. 

- III Jornada sobre política de la Competencia. Oviedo. 

- Xornada organizada pola CNC sobre o Artigo 3 LDC para 
autoridades da competencia. Madrid.  

- Máster en estudios da Unión Europea. Curso 2007-2008, 
organizado polo Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de 
Madariaga, Universidade da Coruña. A Coruña. 
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- Curso sobre “Un derecho de la competencia para el siglo XXI”, 
organizado polo Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón. 
Zaragoza. 

- Xornada de estudo sobre o sistema de defensa da competencia 
en España, organizado por Garrigues, Abogados e Asesores Fiscales. A 
Coruña.  

- Curso “Economía y Derecho de la Competencia”, organizado polo 
Tribunal de Defensa de la Competencia de Castela e León. Valladolid. 

- Xornada sobre a reforma  no control das axudas publicas e a súa 
incidencia en Euskadi, organizada pola Sección de Dereito do Eusko 
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos (EI-SEV) en colaboración co 
Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. San Sebastián. 

- Xornada titulada “The new approach to State aids – recent 
reforms under the State Aid Action Plan and next steps”, organizada pola 
Direción Xeral da Competencia da Comisión Europea. Bruxelas. 

- “Xornadas sobre “Judicial Practice on Competition in the EU: 
Implementation in Spain through the analysis of specific cases”. Madrid. 

Ademais, o TGDC formou parte da representación española –
representantes da Administración Xeral do Estado (CNC) e das 
Comunidades Autónomas con órganos de competencia en 
funcionamento- que asistiu á Annual Conference of the International 
Competition Network (ICN).  
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8. OBXECTIVOS DO TGDC PARA O ANO 2009 

Como resulta lóxico, os obxectivos do TGDC para 2009 derivan 
dos fins para os que ese organismo foi creado, que, a súa vez, están 
intimamente ligados ás funcións que lles encomenda a súa normativa 
reguladora, tanto autonómica como estatal. 

Para o 2009, 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. 
Tamén ten que adaptar o seu funcionamento ao cambio normativo 
derivado da aprobación da nova LDC.  

Consecuentemente, o TGDC estableceu os seguintes oito 
obxectivos para o ano 2009: 

a. Resolver dun xeito adecuado e rápido os expedientes relativos a 
condutas anticompetitivas 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, en base á idea de que 
algunhas das prácticas ilícitas que ocorren nos mercados non son 
denunciadas.

f. Afondar no coñecemento dos mercados galegos dende a 
perspectiva da competencia, realizando un mínimo de cinco 
estudos e avaliacións.   



          Memoria 2008 

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

60

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 as características dos actos de competencia 
desleal como ilícito no ámbito da defensa da competencia.   

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. 
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ANEXO I. Resolucións adoptadas polo TGDC en 2008 

RESOLUCIÓN (Expte. R-6/2007. Perfumerías de Ourense 2). 

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 30 de maio de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (“Tribunal” 
ou “TGDC”), coa composición indicada máis arriba e sendo relator o 
vogal D. Alfonso Vez Pazos, ditou a seguinte Resolución no Expediente R 
6/2007 (11/2006, do Servizo) orixinado polo recurso interposto o 6 de 
setembro de 2007, por D. A. F. L., en nome e representación de Maryan 
Perfumerías S.L., contra o acordo de sobreseimento, con arquivo das 
actuacións, do Servizo Galego de Defensa da Competencia (“Servizo” ou 
“SGDC”), de 21 de agosto de 2007, en relación coa denuncia presentada 
polo recorrente contra Produtos de Belleza Sisley España, S.A. por 
presuntas prácticas contrarias á Lei 16/1989, de 17 de xullo, de Defensa 
da Competencia (LDC). 

ANTECEDENTES 

1.- Con data 11 de xullo de 2006, o Servizo recibiu escrito de 
denuncia de D. A. F. L. contra Produtos de Belleza Sisley España, S.A. por 
presuntas condutas prohibidas pola Lei 16/1989, de 17 de xullo, de 
Defensa da Competencia, consistentes na negativa de subministración 
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dos seus produtos de cosmética e perfumería a Maryan Perfumerías, S.L., 
con domicilio en Ourense, entidade da que é representante legal o 
denunciante. 

2.- Unha vez concluído o trámite de información reservada, o Servizo 
decidiu arquivar as actuacións orixinadas pola denuncia de D. A. F. L., 
mediante escrito de 8 de novembro de 2006. 

3.- O 23 de novembro de 2006 recibiuse neste Tribunal un escrito con 
data do 20 de novembro de D. A. F. L. interpoñendo recurso contra o 
Acordo de arquivo de actuacións do Servizo de 8 de novembro de 2006. 

4.- O 9 de marzo de 2007, O Pleno del Tribunal resolveu estimar o 
recurso interposto por D. A. F. L., representante legal da sociedade 
mercantil Maryan Perfumerías, S. L., contra o Acordo do SGDC de 8 de 
novembro de 2006, de arquivo da denuncia presentada polo recorrente 
contra Produtos de Belleza Sisley España, S.A., mediante Resolución na 
que se instruíu ao Servizo para que incoase expediente e fixese as 
averiguacións pertinentes ata a completa cualificación xurídica do caso.  

5.- En cumprimento do acordado polo TGDC, o 22 de marzo de 2007, 
o SGDC iniciou a incoación de expediente sancionador á denunciada por 
prácticas restrictivas da competencia prohibidas pola Lei 16/1989, de 17 
de xullo, de Defensa da Competencia. 

6.- En aplicación do artigo 37 da LDC, o Servizo levou a cabo diversos 
actos de instrucción para o esclarecemento dos feitos e a determinación 
de responsabilidades, ditando en data 21 de agosto de 2007 Providencia 
de sobreseimento, con arquivo das actuacións, por non quedar 
acreditada a existencia de prácticas contrarias á LDC. 

7.- Con data 6 de setembro de 2007, D. A. F. L., en nome e 
representación de Maryan Perfumerías S. L., interpuxo recurso contra o 
acordo de sobreseimento do expediente, con arquivo das actuacións, 
adoptado o 21 de agosto de 2007 polo SGDC. O recorrente fundamentou 
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o seu recurso na alegación de que o SGDC non cumpriu co acordado por 
este Tribunal na súa Resolución de 9 de marzo de 2007 (Expte. R 
4/2006 Perfumerías de Ourense), considerando que a conduta imputada 
a Produtos de Belleza Sisley España, S.A. supón unha clara discriminación 
para a denunciante, que infrinxe os artigos 1, 6 e 7 da Lei 16/1989, de 
17 de xullo, de Defensa da Competencia.  

8.-  Tras recibir o expediente co correspondente informe do SGDC, o 
Pleno do TGDC, na súa reunión celebrada el 4 de outubro de 2007, 
acordou a súa tramitación, designando como relator ao vogal D. Alfonso 
Vez Pazos, e fixando prazo para que os interesados puidesen formular 
alegacións, ao amparo do previsto no artigo 48.3 LDC. 

9.- O 19 de outubro de 2007, a representación legal de Produtos de 
Belleza Sisley España, S.A. solicitou ampliación do prazo para formular 
alegacións, ao amparo do artigo 49 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, 
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común. Por Providencia de 22 de outubro de 2007, este 
Tribunal concedeu a ampliación do prazo a todas as partes interesadas 
no expediente por un período de oito días hábiles a partir da conclusión 
do prazo concedido na anterior Providencia de 4 de outubro. 

10.-  Con data 6 de novembro de 2007, D. A. F. L. presentou as súas 
alegacións, solicitando que se estimase o seu recurso e se revocase o 
arquivo acordado polo SGDC. 

11.-  Con data 7 de novembro de 2007, a representación legal de 
Produtos de Belleza Sisley España, S.A. presentou alegacións, solicitando 
a desestimación do recurso interposto e a confirmación do 
sobreseimento do expediente, con arquivo de actuacións, acordado polo 
SGDC.

12.-  O 20 de decembro de 2007, o Pleno do TGDC decidiu practicar 
unha proba consistente na toma de declaración do recorrente co fin de 
aclarar certas cuestións que se planteaban neste expediente, 
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consideradas polo Tribunal de importancia crucial para emitir o seu 
xuizo. 

13.-  En cumprimento do anterior, o 17 de xaneiro de 2008 compareceu 
ante o Tribunal o recorrente, dando resposta ás cuestións que 
interesaban ao Tribunal. Realizada esta proba abriuse un novo prazo 
para alegacións por parte da empresa Sisley, que respondeu mediante 
escrito de 10 de marzo de 2008. 

14.- O Pleno do Tribunal deliberou e fallou este asunto na súa reunión 
celebrada el 30 de abril de 2008. 

15.-  Son interesados: 

Maryan Perfumerías, S.L. 
Produtos de Belleza Sisley España. 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

PRIMEIRO.- De acordo co establecido na Disposición transitoria 
primeira, apartado 1, da Lei 15/2007, de 3 de xullo, de 
Defensa da Competencia, os procedementos sancionadores 
en materia de condutas prohibidas incoados antes da 
entrada en vigor desta Lei se tramitarán e resolverán con 
arreglo ás disposicións vixentes no momento do seu inicio.  

Na medida en que esta circunstancia concorre no presente 
expediente, procede a súa tramitación conforme ao 
procedemento establecido na Lei 16/1989, de 17 de xullo, 
de defensa da competencia.  

SEGUNDO.- O artigo 47 da citada Lei 16/1989 sinala que os actos do 
Servizo que decidan directa ou indirectamente o fondo do 
asunto, determinen a imposibilidade de continuar un 
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procedemento ou produzan indefensión ou prexuízo 
irreparable a dereitos ou intereses lexítimos, serán 
recorribles ante o Tribunal. 

Tendo en conta o anterior, a cuestión que debe dilucidar 
este Tribunal ante o recurso presentado é se está de acordo 
coa decisión do Servizo e, por tanto, desestima a petición 
do recorrente, ou revoca dita decisión de sobreseimento 
con arquivo de actuacións, estimando o recurso, por 
considerar que existen indicios dunha conduta contraria á 
LDC, sobre a que o Servizo debe efectuar proposta de 
sanción.  

En todo caso, a avaliación que corresponde facer a este 
Tribunal recae exclusivamente sobre os posibles efectos 
anticompetitivos da conduta analizada e, por tanto, sobre o 
interese público que poida estar afectado, co fin último de 
protexer o ben xurídico amparado pola Lei de defensa da 
competencia, e non sobre a resolución de eventuais 
conflictos privados entre os axentes económicos 
participantes no mercado. 

TERCEIRO.-  Este Tribunal xa se pronunciou sobre este asunto con 
anterioridade con ocasión do recurso presentado o 23 de 
novembro de 2006 por D. A. F. L. contra o acordo de 
arquivo de actuacións do SGDC de 8 de novembro de 2006.  

O Tribunal resolveu dito recurso estimando a petición de D. 
A. F. L. mediante Resolución de 9 de marzo de 2007, na que 
se instou ao SGDC para que incoase expediente co fin de 
verificar se os feitos denunciados eran certos ou non e, no 
seu caso, se analizase a posición da marca Sisley no 
mercado de perfumería e cosmética de gama alta, a partir 
da definición de mercado relevante de producto e 
xeográfico pertinente para o estudo dos feitos denunciados 
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e a determinación da súa cota de mercado; se averiguasen 
as razóns da suposta negativa de subministración dos 
produtos Sisley a Maryan Perfumerías, e se ditas razóns 
respondían ou non a unha aplicación discriminatoria dos 
criterios de selección cualitativos nos que se basea o 
sistema de distribución selectiva de Produtos de Belleza 
Sisley España, S.A.; e demais actuacións que fosen de 
interese ata a completa cualificación xurídica do expediente. 

Como se deduce do anterior, o Tribunal atribuía unha 
importancia prioritaria á verificación por parte do Servizo 
dos feitos denunciados, pois esa verificación se consideraba 
crucial para poder pronunciarse en debida forma sobre este 
expediente. Só despois de practicarse a comprobación dos 
feitos, o Tribunal consideraba que se debía analizar a 
natureza hipoteticamente anticompetitiva da conduta 
denunciada segundo o disposto na Lei de defensa da 
competencia. 

CUARTO.- O SGDC, na súa proposta de sobreseimento de 6 de xuño 
de 2007, afirma que queda imprexulgada a cuestión das 
relacións comerciais entre as partes e a precisión sobre si 
existiu ou non negativa de subministración por parte de 
Sisley España, S.A. a Maryan Perfumerías, precisamente a 
cuestión que este Tribunal consideraba prioritaria na súa 
Resolución de 9 de marzo de 2007 antes citada. 

Na Providencia de sobreseimento de 21 de agosto de 2007, 
o SGDC acorda o arquivo de actuacións do expediente 
iniciado contra a denunciada por non quedar acreditada a 
existencia de prácticas contrarias á LDC, sen que exista 
ningunha achega adicional que permita aclarar a cuestión 
relativa á comprobación dos feitos denunciados. 
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QUINTO.- É certo, como sinala o Servizo, que non pode afirmarse que 
se producira unha violación do artigo 6 LDC, relativo ao 
abuso de posición de dominio, pois, tal como queda 
acreditado no expediente incoado, Sisley non ocupa unha 
posición de dominio no mercado de alta perfumería e 
cosmética de luxo. Mesmo na hipótese máis estreita, que 
identifica un hipotético mercado de produtos de cosmética 
e perfumería da gama máis alta, como pretende o 
recorrente, as cifras achegadas polas partes non permiten 
concluír que Sisley ocupe unha posición de dominio. 

SEXTO.- Tamén coincide este Tribunal co SGDC en considerar que 
non se produce no presente caso unha contravención do 
artigo 7 LDC, referente aos actos de competencia desleal 
que distorsionan gravemente as condicións de competencia 
no mercado e que afectan ao interese público, dado que a 
conduta denunciada non constitúe un acto de competencia 
desleal nin se produce afectación do interese público no 
grao que require a aplicación desta figura xurídica no 
campo do dereito da competencia. 

SÉTIMO.- Porén, a revisión da conduta denunciada en sede do artigo 1 
LDC esixe, en opinión deste Tribunal, unha consideración 
máis detida.  

O SGDC argumenta que para que se poida falar dun ilícito 
prohibido polo artigo 1 LDC debe existir “colusión”, é dicir, 
un pacto, expreso ou tácito, que esixe pluralidade de 
partes. Dado que neste caso o Servizo non aprecia indicios 
de acordos de Sisley con outras empresas, chega a 
conclusión de que non se trata dunha conduta contraria ao 
citado artigo 1 LDC. 

Sen embargo, en opinión deste Tribunal, a conduta 
denunciada debe analizarse tendo en conta que Sisley 
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utiliza para a súa distribución comercial un sistema de 
distribución selectiva, amparado en principio polo 
Regulamento (CE) nº. 2790/99, do 22 de decembro, relativo 
á aplicación do apartado 3 do artigo 81 do Tratado CE a 
determinadas categorías de acordos verticais e práticas 
concertadas, trasposto ao ordenamento español polo Real 
Decreto 378/2003, relativo ás exencións por categorías, 
autorización singular e rexistro da competencia. 

É certo, como sinala Sisley nas súas alegacións, que a 
distribución selectiva de carácter puramente cualitativo 
queda fora do apartado 1 do artigo 81 por ausencia de 
efectos anticompetitivos e, por tanto, tamén debe 
entenderse inocua para o artigo 1 LDC, sempre e cando se 
respecten os tres principios que se sinalan nas Directrices 
relativas ás Restriccións Verticais (Comunicación da 
Comisión 2000/C 291/01) de necesidade, 
proporcionalidade e non discriminación, amplamente 
reiterados tamén nas resolucións do extinto Tribunal de 
Defensa da Competencia. 

A empresa denunciada argumenta que aínda no suposto de 
incumprimento do criterio de non discriminación, a 
actuación de Sisley estaría amparada polo disposto no 
Regulamento (CE) 2790/99, dado que o sistema de 
distribución selectivo que sigue constitúe un acordo vertical 
por parte dunha empresa que ten unha cuota de mercado 
inferior ao 30 por cento, de modo que se aplica plenamente 
o disposto nos artigos 2 e 3 do mencionado Regulamento, 
referentes á exención de ditos acordos verticais das 
prohibicións do apartado 1 do artigo 81 TR. 

Ora ben, este Tribunal considera que, no suposto de que os 
feitos denunciados fosen certos e se demostrase, en 
consecuencia, que Sisley actuou de modo discriminatorio 
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con Maryan Perfumerías, habería que analizar a conducta da 
denunciada dende a perspectiva da súa intencionalidade 
para proceder de tal modo e dos efectos buscados coa 
hipotética exclusión de Maryan Perfumerías da súa cadea de 
distribución, así como a aptitude desa conduta para causar 
unha restricción no mercado, a fin de constatar se os feitos 
denunciados constitúen ou non unha práctica que puidese 
asociarse ao contemplado no artigo 4 do Regulamento (CE) 
2790/99, que regula as causas de non aplicación da 
exención sobre acordos verticais, en particular no disposto 
no seu apartado a), tendo en conta que a firma Maryan 
Perfumerías segue unha política propia de prezos de venta 
ao público e practica descontos substanciais nos produtos 
que comercializa.  

Trataríase, polo tanto, baixo o suposto da confirmación dos 
feitos denunciados, dun indicio referente a unha conduta 
hipoteticamente colusoria que requiriría examinar o sistema 
de distribución selectiva de Sisley á luz do obxecto de tal 
conduta e dos seus efectos posibles no mercado. As 
Directrices da Comisión relativas a Restriccións Verticais 
sinalan no paragrafo (103) que entre as consecuencias 
negativas que se poden derivar das restriccións verticais, 
que son, precisamente, as que pretenden evitarse a través 
da aplicación das normas de competencia, figura a 
reducción da competencia intramarca entre distribuidores 
da mesma marca e a reducción da competencia intermarca 
entre as empresas que operan no mesmo mercado de 
produto. Así mesmo, no parágrafo (187) a Comisión chama 
a atención sobre a necesidade de analizar de modo especial 
os efectos de posibles restriccións anticompetitivas cando a 
perda de competencia intramarca se asocia con situacións 
en que a competencia intermarca é limitada, como sucede, 
por exemplo, cando existe coincidencia de varios 
fabricantes ou maioristas que utilizan o canal de 
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distribución selectiva, como ocorre, en efecto, no mercado 
de perfumería e cosmética de luxo. Ademais, tal como 
indican as citadas Directrices no seu parágrafo (188), o 
sistema de distribución selectiva plantea un risco notable de 
exclusión de distribuidores eficaces, o que o “converte nun 
sistema particularmente idóneo para evitar a presión á baixa 
sobre as marxes do fabricante por parte dos almacéns de 
desconto”.

OITAVO.-  En vista do anterior, este Tribunal considera que resulta 
perentorio analizar a veracidade dos feitos denunciados 
como base para pronunciarse cabalmente sobre este 
expediente, confirmando o disposto na súa Resolución 
anterior sobre este asunto.

Para poder chegar a unha conclusión definitiva sobre este 
extremo, tras analizar a documentación que consta no 
expediente e á vista da conclusión do SGDC referida no 
Fundamento Cuarto anterior, o Tribunal decidiu practicar 
unha proba complementaria consistente na toma de 
declaración ao recorrente, facendo uso da prerrogativa que 
lle asiste para a realización de todo tipo de probas cando a 
información que figura no expediente non permite dispoñer 
dos elementos necesarios para fundar a resolución ou en 
calquera outra circunstancia en que sexa necesario para 
resolver debidamente, tal como acertadamente recoñece a 
propia empresa denunciada no seu escrito de alegacións de 
10 de marzo de 2008, citando a Resolución do Tribunal de 
Defensa da Competencia R 362/99 Bacardí, Fundamento de 
Dereito 2. 

NOVENO.- Entrando na análise dos feitos denunciados, o recorrente 
afirma que pode considerarse probado que existiu negativa 
de subministración por parte de Sisley a Maryan Perfumerías 
e que esa negativa se constata pola falta real de envío de 
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produtos á denunciante transcorrido un longo período de 
tempo desde que a comezos de 2006 Maryan Perfumerías 
solicitara por escrito a distribución dos produtos da marca 
Sisley nas súas tendas. 

Pola súa parte, Sisley non nega que non estea 
subministrando os seus produtos a Maryan Perfumerías. Por 
tanto, a ausencia de subministración por parte de Sisley a 
Maryan Perfumerías é un feito incontrovertido, que ámbalas 
partes recoñecen, aínda que para o recorrente é, sen máis, 
unha negativa de subministración, en canto para a 
denunciada suporía, no caso máis extremo, unha negativa a 
contratar e non unha negativa de subministración.  

Ora ben, en opinión deste Tribunal, o que hai que analizar é 
a causa desa ausencia de relación comercial entre ámbalas 
firmas e se pode considerarse ou non que Sisley actuou de 
modo discriminatorio con Maryan Perfumerías.  

Para aclarar eses aspectos é necesario determinar, en 
primeiro lugar, se Sisley seguiu neste caso o procedemento 
que pode considerarse habitual para a selección de 
distribuidores, de acordo coas práticas xeralmente 
admitidas no sector; e, en segundo lugar, se a decisión de 
Sisley se axustou aos requisitos de selección en que basea a 
denunciada o seu sistema de distribución selectiva, que son 
os que aparecen no documento “Condiciones Generales de 
Venta”, dentro das marxes de discrecionalidade con que 
poden aplicarse eses requisitos, ou se a decisión ou 
ausencia de decisión se debeu a outros factores, entre os 
que puidera detectarse a aplicación de criterios 
discriminatorios. 

De acordo coa información dispoñible, este Tribunal 
considera que non está probado que Sisley incumprira 
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ningún dos aspectos sinalados no parágrafo anterior. Por 
unha parte, no referente ao procedemento seguido, non se 
pode dicir que Maryan Perfumerías se apartara de modo 
significativo do procedemento que pode considerarse 
normal para responder á solicitude dun distribuidor 
retallista, dado que Maryan Perfumerías recibiu a visita da 
representante de Sisley poucos días despois do envío do 
burofax de petición de incorporación á rede de distribución 
da denunciada.
Por outra parte, no tocante á aplicación dos requisitos de 
selección, tampouco pode afirmarse que Sisley actuara de 
modo discriminatorio, pois para poder aplicar eses 
requisitos é condición necesaria e indispensable dispoñer 
de información suficiente sobre as características dos 
puntos de venta do distribuidor retallista solicitante, sen 
que se demostrase de modo certo pola denunciante que a 
falta de envío desa información de Maryan Perfumerías a 
Sisley fose responsabilidade desta última. 

Á vista da información analizada, este Tribunal considera 
que existen dúbidas razoables que impiden chegar á 
conclusión de que houbera vontade por parte de Sisley 
España, S.A. de excluír intencionadamente a Maryan 
Perfumerías da súa cadea de distribuidores con fins 
contrarios ás normas de competencia. O Tribunal estima 
que non existen probas firmes que demostren, por unha 
parte, que Sisley España, S.A. excluíu da súa cadea de 
distribución a Maryan Perfumerías de xeito discriminatorio, 
non axeitadas ao documento “Condiciones Generales de 
Venta”, que é o documento de referencia que utiliza Sisley 
para a selección e contratación dos seus distribuidores; e, 
por outra parte, que esa exclusión se fixera con fins 
restrictivos da competencia efectiva no mercado, de 
maneira que, en aplicación do principio in dubio pro reo, 
procede desestimar o recurso interposto e confirmar o 
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Acordo de sobresemento do Servizo de 21 de agosto de 
2007.

A conclusión anterior remite en última instancia á aplicación 
no réxime administrativo sancionador do mesmo principio 
que rexe na orde penal referente ao dereito á presunción de 
inocencia consagrado no artigo 24.2 da Constitución, 
reiterado amplamente polo Tribunal Constitucional e o 
Tribunal Supremo en numerosas sentenzas (véxanse entre 
outras as SSTC números 13/1992, 137/1988 e 68/1998), 
de xeito que ninguén pode ser condenado ou sancionado 
sen a existencia de probas de cargo legalmente establecidas 
e suficientemente contrastadas. 

 En consecuencia, vistos os preceptos legais e os demais de xeneral 
aplicación, o Tribunal

RESOLVEU

ÚNICO.- Desestimar o recurso interposto por D. A. F. L., en nome e 
representación de Maryan Perfumerías S.L., contra o Acordo 
de sobreseimiento do expediente 11/2006, do Servizo, con 
arquivo das actuacións, adoptado o 21 de agosto de 2007, 
incoado en virtude da denuncia formulada polo recorrente 
contra Produtos de Belleza Sisley España, S.A. por presuntas 
prácticas contrarias á Lei 16/1989, de 17 de xullo, de 
Defensa da 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 
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administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no 
prazo de dous meses a partir da data de notificación desta resolución.  
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RESOLUCIÓN (Expte. S-2/2007. Autobuses de Ourense). 

Pleno

Sres.:  

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

En Santiago de Compostela, a 20 de febreiro de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
coa composición indicada más arriba e sendo relator D. José Antonio 
Varela González, presidente, ditou a seguinte Resolución no expediente 
sancionador S-2/2007, 7/2006 do Servizo Galego de Defensa da 
Competencia (SGDC), orixinado pola denuncia presentada por don A. P. 
A., en nome e representación da sociedade mercantil ANPIAN, S.A., 
contra Urbanos de Ourense, UTE por supostas prácticas restritivas da 
competencia prohibidas polo art. 7 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
defensa da competencia (LDC). 

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- Con data 15 de xuño de 2006 tivo entrada no SGDC escrito de 
denuncia presentado  por don A. P. A., en nome e representación da 
sociedade mercantil ANPIAN, S.A. (ANPIAN no sucesivo), no que 
formulaba denuncia contra Urbanos de Ourense, UTE (URBANOS no 
sucesivo) por supostas prácticas restritivas da competencia prohibidas 
polo art. 7 da LDC, consistentes na “realización de actos de confusión e 
engano provocados pola utilización dun cartel anunciador, situado na 
parte superior frontal dos autobuses que realizan a liña 7 [do transporte 
urbano], anunciando a realización dun servizo entre ‘Covandoga-
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Valenzá’, a pesar de non ser titular de ningún tipo de autorización 
administrativa para efectuar transporte de viaxeiros a esta última 
localidade.” 

2.- Como consecuencia da referida denuncia, o SGDC iniciou a 
información reservada a que se refire o artigo 36.3 LDC. 

3.- Á vista da información obtida, de acordo co disposto no art. 37.1 
LDC, a subdirectora xeral de Defensa da Competencia ditou Providencia 
de data 30 de outubro de 2006, pola que se acordaba incoar expediente 
sancionador a URBANOS por supostas condutas prohibidas pola LDC. 

4.- O 9 de novembro de 2006, o SGDC notificou a providencia ao 
CONCELLO DE OURENSE por consideralo interesado directo no 
procedemento. 

Na fase de alegación á admisión a trámite, ANPIAN amplía a súa 
denuncia á presunta captación ilícita de usuarios por URBANOS, trala 
prolongación da cabeceira do servizo da liña 7 do transporte urbano ata 
o límite dos termos municipais de Ourense e Barbadás, por un acordo do 
CONCELLO DE OURENSE do 28 de novembro de 2005. Tal actuación é 
cualificada por ANPIAN como competencia desleal. 

Para o SGDC a utilización do termo “Valenzá” nos carteis anunciadores 
do percorrido da liña 7 “Covadonga-Valenzá” e nas paradas de dita liña, 
unha vez eliminado o servizo á Valenza, así como a ampliación dunha 
nova parada no itinerario da liña 7 do transporte urbano de viaxeiros, 
parada situada a poucos metros (2-6) do límite entre os concellos de 
Ourense e Barbadás, deben cualificarse como actos desleais que 
distorsionan gravemente as condicións de competencia no mercado, 
afectando ó interese público e, polo tanto, como condutas prohibidas 
polo artigo 7 LDC.  

A xuízo do SGDC, a responsabilidade dos citados feitos corresponde á 
empresa URBANOS e ao CONCELLO DE OURENSE. A este último porque a 
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actuación de URBANOS “está sometida ás facultades do concello sobre as 
condicións da concesión” do servizo público do transporte urbano.  

Con data 2 de marzo de 2007, o SGDC elevou informe-proposta ao 
TGDC, xunto co correspondente expediente, no que propón as seguintes 
medidas:

 “Primeiro: Se declare acreditada a realización de condutas 
prohibidas polo art. 7 da Lei de defensa da competencia, 
consistentes na utilización indebida da denominación “Covadonga 
– Valenzá” nos autobuses da liña 7 do transporte urbano de 
viaxeiros no Concello de Ourense e na situación da última parada 
preto do límite co Concello de Barbadás, captando con isto tráficos 
exclusivos da empresa Anpian, S.A., concesionaria do transporte 
interurbano. 

Segundo: Se declare responsables destas condutas ó Concello de 
Ourense, polas súas competencias sobre a concesión do servizo 
público do transporte urbano; e a Urbanos de Ourense, UTE, por 
levar a cabo tales condutas sen instar ante o concello a 
modificación das condicións da concesión, beneficiándose 
ademais dos seus efectos anticompetitivos. 

Terceiro: Se intime ó Concello de Ourense para que inste a 
Urbanos de Ourense, UTE a modificar tal denominación, 
substituíndo o termo “Valenzá” por outro máis preciso en relación 
co traxecto real do autobús urbano, e sitúe a última parada da liña 
7 nun lugar máis afastado do límite do termo municipal, a unha 
distancia non inferior a 100 metros dese límite. 

 Cuarto: Se ordene a publicación, a costa do Concello de Ourense e 
de Urbanos de Ourense, UTE, da parte dispositiva da resolución 
que no seu momento se adopte, no Diario Oficial de Galicia. 

 Quinto: Non se propón a imposición de multas sancionadoras”. 
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9.- Con data 12 de marzo de 2007, o Pleno do TGDC admitiu a 
trámite o expediente, que foi identificado co número S 2/2007. 
“Autobuses de Ourense”, designando como relator do mesmo, segundo a 
correspondente quenda, ao presidente do TGDC, don José Antonio Varela 
González. Coa mesma data notificouse aos interesados a admisión a 
trámite do expediente, concedéndolles un prazo de 15 días para a vista 
do mesmo, así como para poder solicitar a celebración de vista oral e 
propor cantos medios de proba xulgaran oportunos aos seus intereses. 

Neste trámite, con data 21 e 23 de marzo de 2007, compareceron para 
examinar o expediente representantes de ANPIAN e URBANOS, 
respectivamente.  

10.- Con data 29 de marzo de 2007, don M. M. L., en nome e 
representación de URBANOS, presentou escrito de proposición de proba, 
declarando expresamente, así mesmo, que non consideraba necesaria a 
celebración de vista oral.  

Con data 30 de marzo de 2007, don A. P. A., en nome e representación 
de ANPIAN, presenta o seu escrito de proposición de proba e manifesta 
quedar a disposición do que decida o Tribunal respecto a celebración de 
vista oral. 

11.- O Pleno deliberou sobre este asunto na súa reunión celebrada o 
día 13 de abril de 2007, acordando mediante auto, de data 16 de abril 
de 2007, resolver sobre as mesmas e rexeitando a celebración de vista. 

12.- Practicada a proba admitida polo Pleno, o relator ditou a 
correspondente Providencia para resumo de proba, ao abeiro do 
disposto no artigo 40.3 LDC, presentando as partes interesadas as 
observacións que estimaron pertinentes. 



          Memoria 2008 

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

79

13.- O Tribunal Galego de Defensa da Competencia deliberou e 
pronunciose sobre o presente expediente na súa sesión de Pleno 
celebrada o día 30 de xaneiro de 2008. 

14.- Son interesados: 

Anpian, S.A. 
Urbanos de Ourense, UTE. 
Concello de Ourense. 

FEITOS ACREDITADOS 

1.   A empresa ANPIAN é a concesionaria do servizo público regular 
permanente de uso xeral de transporte de viaxeiros por estrada “V-
7060, XG 434. Ourense-Entrimo”, con anexos, o que inclúe o 
servizo de transporte interurbano entre Barbadás e Ourense. Entre 
outras ten autorizada a liña de expedición “2.4.1.37. Ourense – 
Rotonda Valenzá – A Valenzá – Barbadás – Cruce Sobrado – Sobrado 
– Bentraces – Rotonda Valenzá – Ourense – [...]”. 

2.  A empresa URBANOS é a concesionaria do servizo de transporte 
urbano de viaxeiros no concello de Ourense dende o 23 de abril de 
2005. A explotación da concesión por esta empresa iniciouse o 22 
de outubro de 2005. Ata esa data, o servizo foi prestado pola 
anterior concesionaria, a empresa “Ourensana de Transportes, S.A.”. 

3. A concesión do servizo de transporte urbano de viaxeiros integra 
diversas liñas, sendo a 7, que realiza o itinerario denominado 
“Covadonga-Valenzá”, unha das máis importantes. Cando o servizo 
de transporte urbano era prestado pola empresa “Ourensana de 
Transportes, S.A.”, antes de que URBANOS tomara a concesión, o 
autobús da liña citada penetraba no concello de Barbadás, dando 
servizo á localidade de A Valenzá. Ante esta situación, que 
lesionaba os seus lexítimos intereses, ANPIAN, despois de solicitar a 
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supresión dese servizo ante o concello de Ourense e a Dirección 
Xeral de Transportes da Xunta de Galicia, denunciou a situación 
ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).  

4.  A sentenza do TSXG, do 21 de outubro de 2004, declarou que a 
empresa adxudicataria do transporte urbano de Ourense (nesa data 
Ourensana de Transportes, S.A.) “pudiera no respetar por exceso su 
radio de acción autorizado, llegando a salir del término municipal 
de Ourense hacia el término municipal de Barbadás con posible 
perjuicio de la aquí recurrente [ANPIAN] en cuanto a la actuación en 
la localidad de ‘A Valenzá.’” Da sentenza resulta evidente que só 
ANPIAN podía, e pode, trasladar viaxeiros entre Barbadás e Ourense, 
e viceversa. 

5. Como consecuencia da sentenza anterior, o CONCELLO DE OURENSE 
acordou a supresión do servizo en Barbadás a partir do 1 de 
outubro de 2005, o que comunicou a Ourensana de Transportes, 
empresa que nese momento xestionaba o transporte urbano. 
URBANOS, que comezou a explotación da concesión o 22 de 
outubro de 2005 xa non prestou servizo no concello de Barbadás.  

6. A pesar da eliminación do percorrido polo lugar denominado A 
Valenzá no concello de Barbadás, non se modificou a denominación 
do traxecto da liña 7 recollida no prego de condicións da concesión 
e os autobuses desa liña seguen a utilizar na actualidade como 
cartel anunciador do seu percorrido o de “Covadonga-Valenzá”. O 
termo “Valenzá” aparece tamén nos carteis das paradas situadas no 
traxecto da citada liña 7.  

7. Se ben os implicados neste expediente están de acordo sobre a 
existencia dun lugar denominado A Valenzá, vertebrado arredor da 
Avenida de Celanova, no concello de Barbadás; tal consenso non 
existe sobre se unha pequena parte dese lugar se integra no 
concello de Ourense.
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8. A sentenza do TSXG a que se fai referencia no punto 4 xerou un 
problema de servizo aos residentes na Valenzá (en Barbadás). 
ANPIAN tentou resolvelos coa adquisición de dous novos autobuses, 
para incrementar a frecuencia das viaxes, e o alineamento da tarifa 
á previa do transporte urbano. Asemade, por resolución da 
Dirección Xeral de Transportes, do 7 de outubro de 2005, 
modificouse a concesión de ANPIAN, establecendo unha nova 
expedición parcial, con carácter provisional en tanto en canto non 
se aprobara a Área de Transporte Metropolitano de Ourense.  

9. O 28 de novembro de 2005  -con posterioridade  á execución da 
sentenza do TSXG antedita e á resolución da Dirección Xeral de 
Transportes-, en virtude dunha decisión do concelleiro responsable 
do CONCELLO DE OURENSE, autorizouse á empresa URBANOS a 
utilizar unha nova parada no itinerario da liña 7 do transporte 
urbano de viaxeiros, parada que está situada no concello de 
Ourense, a poucos metros (2-6) do linde co concello de Barbadás. 
Segundo o SGDC, “esta decisión parece unha compensación pola 
supresión do servizo á Valenzá e unha forma fraudulenta de 
minimizar os efectos da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza, 
polo que procedería a súa revocación”.  

10. A nova parada da liña 7 converteu en penúltima a anterior 
derradeira parada, tamén situada no termo municipal de Ourense, a 
uns 200 metros do seu límite territorial. Consecuentemente, a nova 
parada constitúe un engadido, unha ampliación da liña –tal como 
nunha inspección visual do percorrido da liña 7 verificaron 
membros do TGDC-  e non unha simple reubicación da última 
parada anterior, como di o concelleiro delegado de Réxime Interior. 

11. En consecuencia, na actualidade, os autobuses da liña 7, mantendo 
o cartel “Covadonga-A Valenzá” finalizan o seu percorrido nunha 
parada situada na rúa da Anguía, 6, moi preto do límite territorial 
dos concellos de Ourense e Barbadás, con potencial para atraer 
usuarios que residen no lugar da Valenzá do concello de Barbadás.  
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12. Para poder utilizar a nova parada, en ámbalas dúas direccións, e 
dada a configuración das estradas, o autobús ten que entrar no 
concello de Barbadás e realizar un percorrido en baleiro de arredor 
de 1.600 metros. Se non se ampliara a liña 7 con esta derradeira 
parada, os autobuses desa liña poderían xirar sen entrar no concello 
de Barbadás. Por outra parte, cando o autobús vai en dirección 
“Valenzá-Covadonga”, para recoller aos usuarios no carril de acceso 
á estrada de Celanova e ao centro comercial Carrefour, a manobra 
que ten que realizar para se incorporar ao carril de entrada no 
concello de Ourense cruza unha liña continua.  

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

PRIMEIRO.- De conformidade co disposto no artigo 3.1 da Lei 6/2004, 
do 12 de xullo, o TGDC ten atribuída a competencia para 
resolver os procedementos sancionadores que teñan por 
obxecto: a) Acordos, decisións ou recomendacións 
colectivas, ou prácticas concertadas ou conscientemente 
paralelas, prohibidas no número 1 do artigo 1 da Lei de 
defensa da competencia, sempre que as mesmas teñan os 
seus efectos no ámbito da Comunidade Autónoma de 
Galicia. b) Condutas de explotación abusiva por unha ou 
varias empresas da súa posición de dominio no mercado, ou 
dunha situación de dependencia económica, prohibidas 
ambas no artigo 6 da Lei de defensa da competencia. c) 
Actos de competencia desleal que por falsearen a libre 
competencia resulten prohibidos conforme ó artigo 7 da Lei 
de defensa da competencia.  

SEGUNDO.-  A presente resolución realízase ao abeiro do disposto na 
Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia 
(LDC), ao tratarse dun expediente incoado con anterioridade 
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a entrada en vigor da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de 
defensa da competencia, en aplicación do disposto no 
apartado 1º da Disposición transitoria primeira, da citada 
Lei 15/2007. 

TERCEIRO.-  ANPIAN denuncia a conduta individual de URBANOS, en 
tanto que produtora de actos considerados ilícitos de 
competencia desleal na prestación do servizo de transporte 
de viaxeiros, que prexudican os seus intereses como 
operador de transporte interurbano, xa que recolle e deixa 
usuarios nunha parada que, ó estar moi preto do límite 
territorial do concello de Barbadás, a zona de influencia á 
que “irradia” capta usuarios do lugar de A Valenzá en 
Barbadás, e utiliza carteis coa denominación dese lugar. 

Así pois, as condutas de URBANOS denunciadas por ANPIAN 
son dúas: (1) a prolongación da cabeceira da liña 7, 
actualmente “Covadonga-Valenzá”, por URBANOS a uns 
poucos metros do límite do concello de Ourense, que o 
denunciante considera un acto de competencia desleal, se 
ben non o cualifica especificamente, e (2) a utilización por 
URBANOS dun cartel identificador do percorrido do autobús 
no que figura o termo “Valenzá”, que ANPIAN entende 
competencia desleal, cualificándoa como “acto de engano e 
confusión”.

CUARTO.- Pola súa banda, o SGDC concorda co denunciante en que os 
dous actos anteditos constitúen condutas prohibidas polo 
art. 7 da LDC, é dicir, condutas de competencia desleal, se 
ben considera responsable dos mesmos non só a URBANOS, 
“por levar a cabo tales condutas sen instar ante o concello a 
modificación das condicións da concesión, beneficiándose 
ademais dos seus efectos anticompetitivos”; senón tamén 
ao CONCELLO DE OURENSE, “polas súas competencias sobre 
a concesión do servizo público do transporte urbano”.   
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Segundo o artigo 80.2.m) da Lei galega 5/1997, do 22 de 
xullo, de Administración Local, o concello exercerá, 
competencias nos termos da lexislación do Estado e da 
Comunidade Autónoma no transporte público de viaxeiros; 
mentres que segundo o artigo 81.d), cando o concello teña 
máis de 50.000 habitantes prestará, ademais doutros 
servizos, o de transporte colectivo urbano de viaxeiros.  

QUINTO.- Dende o punto de vista substancial, neste expediente son 
relevantes as seguintes cuestións:

A. Competencia do TGDC para declarar responsable dos 
actos denunciados ao CONSELLO DE OURENSE, en tanto 
que Administración Pública, e para intimalo a que inste a 
URBANOS a modificar a súa conduta.   

B. Cualificación dos actos realizados por URBANOS como 
competencia desleal cualificada no sentido establecido 
polo Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).  

A. COMPETENCIA DO TGDC PARA DECLARAR RESPONSABLE 
DOS ACTOS DENUNCIADOS AO CONSELLO, EN TANTO 
QUE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, E PARA INTIMALO A QUE 
INSTE A URBANOS A MODIFICAR A SÚA CONDUTA.  

SEXTO.- O SGDC propón que o Tribunal intime ao CONCELLO DE 
OURENSE para que inste a URBANOS a que sitúe a última 
parada da liña 7 a unha distancia non inferior a 100 metros 
do límite municipal e a modificar a denominación, da liña 7 
substituíndo o termo “Valenzá” por outro máis preciso en 
relación co traxecto real do autobús urbano. Esta proposta 
supón a aceptación do SGDC de que o CONCELLO DE 
OURENSE ten competencias para ordenar e, polo tanto, 
regular o servizo de transporte de viaxeiros e mesmo para 
acometer a ampliación das paradas existentes. Isto e 
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concorde co artigo 81.d) da Lei galega 5/1997, do 22 de
xullo, de Administración Local, cando o concello teña máis 
de 50.000 habitantes prestará, ademais doutros servizos, o 
de transporte colectivo urbano de viaxeiros, e mais tamén 
co artigo 297 da mesma Lei galega, que di: “As entidades 
locais terán plena potestade para constituír, organizar, 
modificar e suprimir os servizos da súa competencia, de 
conformidade co establecido pola lexislación de réxime 
local e outras disposición aplicables”.  

No caso da parada, a imputación do SGDC ao CONCELLO DE 
OURENSE baséase no feito de que a “soberanía do 
CONCELLO DE OURENSE no establecemento das paradas no 
seu termo municipal non supón que o citado concello poida 
facelo de calquera forma e, sobre todo, dun xeito 
arbitrario”. Neste sentido, a STS, do 17 xullo de 1998, sobre 
un recurso relativo ao transporte de viaxeiros entre 
Monforte e o mercado gandeiro polos autobuses urbanos, 
sinala que: “El artículo 25.2.II) de la última norma acotada 
[Ley de Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985] 
atribuye, ciertamente, a los Municipios el ejercicio de las 
competencias relativas al transporte público de viajeros; 
mas esta atribución no implica la concesión de una patente 
de absoluta e indiscriminada potestad reguladora en el 
ámbito del territorio municipal, ya que el mismo artículo 
expresa que dicha potestad será ejercida «en los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas», un constante principio inspirador de las cuales 
es el respeto a las concesiones preexistentes”.  

O SGDC argumenta no seu informe-proposta que a 
ampliación dunha nova parada na liña 7, actualmente 
“Covadonga-Valenzá”, a uns poucos metros do límite do 
concello de Ourense supón unha infracción do artigo 15.1 
da Lei de Competencia Desleal (LCD) como consecuencia da 
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infracción do disposto no art. 64.2, parágrafo segundo, do 
ROTT (Real Decreto 1211/1990, do 28 setembro, polo que 
se aproba o Regulamento da Lei de Ordenación de 
Transportes Terrestres, que ten sido obxecto de diversas 
reformas), que impide establecer novos servizos cando: 
“aínda sen existir unha coincidencia absoluta dos tráficos 
previstos neles cos doutros servizos preexistentes, os novos 
servizos vaian a realizar tráficos que teñan a súa orixe ou 
destino noutros núcleos que pola súa proximidade aos 
anteriores e número de habitantes, supoñan atender 
demandas de transporte substancialmente coincidentes”. 
Esta norma ten por finalidade evitar as demandas 
coincidentes aínda que non exista “coincidencia absoluta 
dos tráficos”. No presente caso, a decisión do concello de 
prolongar a cabaceira da liña 7 ata o límite do termo 
municipal, en novembro de 2005, prexudica o mellor 
dereito de Anpian, concesionario do transporte interurbano, 
xa que tal decisión ten como consecuencia a captación 
ilícita de usuarios de Barbadás, clientes naturais da liña 
interurbana”.  

A argumentación do SGDC pódese vincular así mesmo coa 
sentenza do Tribunal Supremo, do 18 de xullo de 1988, na 
que se di “la competencia de los Ayuntamientos en materia 
de transporte y de policía de uso de las vías públicas dentro 
del término municipal tiene efectivamente un solo límite, 
que necesariamente habrán de respetar, y este límite no es 
otro que las concesiones estatales en vigor…”.  

Pola súa banda, o concelleiro delegado de réxime interior 
do Concello de Ourense sinala que, na ampliación da parada 
da liña 7, o concello “está a desenvolver as competencias 
que lle atribúen as normas, como ocorre neste caso: art. 
25.2.II) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime 
local; art. 80.2.m) da Lei galega 5/1997, do 22 de xullo, de 
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administración local de Galicia e arts. 113 a 118 da Lei 
16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes 
terrestres”. 

SÉTIMO.- A argumentación do SGDC fai referencia á posible 
arbitrariedade do CONCELLO DE OURENSE na prolongación 
da cabeceira da liña 7 ao non ter en conta as normas que 
condicionan a súa soberanía. Aínda que tal infracción se 
producira, hai unha cuestión previa a examinar: se o TGDC 
é o órgano competente para fiscalizar as actuacións do 
CONCELLO DE OURENSE dada a natureza de Administración 
Pública deste, en exercicio do seu ius imperi. Se o 
CONCELLO antedito actuou en exercicio de funcións propias 
para o cumprimento dos seus fins –é dicir, producindo un 
tipo de actos administrativos e non como operador 
económico-, non lle alcanza a lexislación española de 
competencia desleal, xa que a súa actuación non ten fins 
concurrenciais.  

Neste punto é relevante considerar a posición do Tribunal 
de Defensa da Competencia (TDC) nas resolucións que 
tiveron que examinar actos das Administracións Públicas e, 
en particular, no ámbito do transporte. Na Resolución do 
expediente 419/97, Cruz Roja de Fuengirola, no seu 
Fundamento de Dereito Terceiro, o TDC sinala que cando 
unha autoridade local actúa como regulador, a revisión de 
se a súa actuación se axustou a dereito ou non “es una 
cuestión ajena a la actividad de este Tribunal, que no está 
llamado a revisar la actividad reguladora de las 
Administraciones Públicas”.  Esta posición mantense na 
Resolución 363/99 (CSI-D. G. Aviación Civil) que, no 
Fundamento de Dereito Primeiro, sinala: “la revisión de la 
adecuación de los actos administrativos a las Leyes en que 
se fundamentan corresponde a la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa”. Máis recentemente, no  expediente 695/06 
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(Transportes Tenerife), o TDC confirmou a liña argumental 
antedita, indicando: “las actuaciones municipales 
relacionadas con la ordenación del transporte urbano se 
encuentran dentro del campo del Derecho Administrativo y 
en ellas el Ayuntamiento no actúa como operador 
económico, sino en el ejercicio de sus potestades legales. 
En tales casos, la LDC no atribuye a los órganos resolutorios 
de defensa de la competencia capacidad para fiscalizar las 
disposiciones reglamentarias dictadas por los órganos de 
las Administraciones públicas en el ejercicio de sus 
atribuciones legales, ni para dictar resoluciones ejecutivas o 
declarativas en relación con su validez o eficacia, 
correspondiendo esas facultades de forma exclusiva a los 
órganos jurisdiccionales, conforme resulta de lo dispuesto 
por el artículo primero de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

Pola súa banda, no Fundamento de Dereito Segundo da STS 
1348/2006, mencionada polo denunciante, dise: “Mientras 
es claro que la contratación de suministros de bienes y 
servicios por parte de la Administración, en cuanto actividad 
producida en el mercado y apta para afectar a la promoción 
y difusión de las prestaciones de terceros, ha de respetar las 
exigencias del orden jurídico concurrencial, la actividad 
reguladora de la Administración habría de quedar, en 
principio, excluida del ámbito de aplicación de la LCD, sin 
perjuicio de que la actuación de la Administración Pública 
en la ordenación, impulso y vigilancia de la actividad 
económica haya de ajustarse a las bases de orden 
concurrencial”. E máis adiante, incidindo no mesmo, sinala: 
“La actividad reguladora de los poderes públicos, en su 
aspecto normativo o en cuanto gestor de las políticas 
públicas o relativa a la vigilancia de la actividad de los 
administrados queda excluida de la normativa sobre 
concurrencia desleal”. 



          Memoria 2008 

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

89

De acordo co anterior, o TGDC considera que: (a) os actos 
denunciados se relacionan coa ordenación do transporte 
urbano, se desenvolven no exercicio de potestades legais e, 
polo tanto, o CONCELLO DE OURENSE actúa neles como 
regulador do servizo, non como operador económico; (b) a 
avaliación da conduta do CONCELLO DE OURENSE como 
regulador está excluída da normativa sobre competencia 
desleal, e (c) a fiscalización de se os actos municipais 
asociados á denuncia están axustados, ou non, a outros 
ámbitos do Dereito, extralimita as competencias 
resolutorias do Tribunal.  

Cando menos no relativo a ampliación da nova parada, esta 
avaliación do TGDC resulta concorde coa propia 
consideración do responsable de ANPIAN que, na súa 
solicitude ante o director xeral de Transportes, sinala que “a 
ella [Xunta de Galicia] le corresponde instar al Ayuntamiento 
de Ourense el respeto de la legalidad y, en caso de no ser 
posible, adoptar las medidas pertinentes para salvaguardar 
mis legítimos intereses y conseguir la armónica ordenación 
de los transportes urbanos e interurbanos. Si ello no fuera 
posible en un contexto de colaboración interadministrativa, 
parece evidente a esta empresa que dichos objetivos 
deberían ser perseguidos por la Xunta por la via 
jurisdiccional”.

OITAVO.- A falta de competencia do TGDC para instar as 
Administracións Públicas cando actúan como reguladores 
non implica que o denunciante non poda, se o estima 
axeitado, recorrer ás Autoridades correspondentes –tal 
como ten feito, segundo a información subministrada o 27 
de outubro de 2006 polo Subdirector Xeral de Ordenación 
do Transporte- e, no caso de que estas non solucionen o 
problema, aos Tribunais xurisdiccionais para que xulguen 
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se os dous actos denunciados son conformes a Dereito -
tanto dende a perspectiva da súa necesidade para unha 
mellor prestación do servizo como da posible ilegalidade da 
decisión de ampliación da liña 7, por defectos do 
procedemento seguido polo CONCELLO DE OURENSE na súa 
actuación unilateral, da presunta ilegalidade do 
mantemento do termo “Valenzá” no cartel desa liña, e da 
eventual falta de consideración dos intereses lexítimos do 
denunciante- e resolvan o procedente.  

B. CUALIFICACIÓN DOS ACTOS REALIZADOS POR URBANOS 
COMO COMPETENCIA DESLEAL CUALIFICADA NO SENTIDO 
ESTABLECIDO POLO TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA (TDC)  

NOVENO.- Dado que ninguén argumenta que os actos denunciados 
poidan ser condutas colusorias ou abuso de posición de 
dominio, só no caso de que foran competencia desleal, o 
TGDC tería potestade para entender do asunto, xa que o 
artigo 7 da LDC inclúe o falseamento da libre competencia 
por actos desleais como ilícito concurrencial. 

Agora ben, en repetidas ocasións, o TDC indicou que o 
artigo 7 LDC non ten por obxecto reprimir calquera tipo de 
deslealdade nin protexer directamente os intereses dos 
competidores prexudicados, do que se encarga a Lei 
3/1991, de 10 febreiro, de Competencia Desleal (LCD). Xa 
que logo, a deslealdade que considera o art. 7 LDC é unha 
deslealdade cualificada. Consecuentemente, se o 
falseamento da libre competencia non fose sensible e non 
provocase unha afectación do interese público, o TGDC tería 
que se pronunciar sinalando que a súa tarefa non é reprimir 
ese tipo de deslealdade.
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DÉCIMO.- Dado o anterior, hai dúas alternativas para a análise: (1) 
examinar se os actos denunciados son comportamentos de 
competencia desleal e, no caso de que o foran, verificar 
posteriormente se se dan as condicións da cualificación, ou 
(2) examinar se se dan as condicións de cualificación e, 
nese caso, verificar posteriormente se as condutas 
denunciadas son competencia desleal.

DÉCIMO
PRIMEIRO.- Na primeira alternativa a análise debe comezar por verificar 

se os actos denunciados son competencia desleal. O F.D. 
CUARTO da sentenza da Audiencia Provincial de Madrid 
(Sección 21ª), do 22 abril 1998, di que: “En general, en el 
ámbito de la libre competencia, la obtención de un cliente 
por parte de una empresa, implica la pérdida de este mismo 
cliente para otra que, por ello, genéricamente interpretado, 
sufre un perjuicio. Esta concurrencia y competencia, cuyo 
beneficiario último es el consumidor está permitida siempre 
que se realice con medios honestos y honrados, 
sancionándose la competencia como consecuencia de 
abusos, denominándose competencia desleal a la captación 
de clientes realizada mediante maniobras o maquinaciones, 
o a través de formas y medios que la conciencia social 
reprueba como contrarios a la moral comercial”.

DÉCIMO
SEGUNDO.- ANPIAN considera que os dous actos denunciados teñen 

capacidade para captar usuarios con residencia no lugar de 
A Valenzá (no concello de Barbadás), que lle 
corresponderían a ela en razón da concesión que ten, e que 
tales actos, tomando os termos da sentenza antedita, 
supoñen maquinacións de URBANOS.  

Na captación de usuarios potenciais de ANPIAN as dúas 
condutas denunciadas son sinérxicas, é dicir, unha reforza á 
outra, se ben con diferente funcionalidade. Mentres que 
manter a denominación de A Valenzá nos carteis, se non hai 
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unha parada do autobús preto de tal lugar, non sería 
funcional e constituiría un engano; situar unha nova parada 
moi preto do límite do concello e de onde vive un amplo 
número de usuarios do servizo de transporte público, aínda 
sen usar a denominación “Valenzá”, ten potencial de 
captación. Por iso, entende este Tribunal que o acto máis 
relevante é a ampliación da nova parada, xa que sen ela o 
mantemento da denominación non tería sentido.  

Tense, pois, que examinar se os actos de URBANOS 
denunciados por ANPIAN teñen encaixe en algún dos 
supostos contemplados na LCD, nos seus artigos 
específicos (6 a 17) e, se non tiveran cabida en ningún 
deles, se ditos actos son contrarios ao artigo 5 da mesma 
Lei, sobre boa fe obxectiva.  

DÉCIMO
TERCEIRO.-  A ampliación da nova parada da liña 7 non é tipificada 

especificamente polo denunciante, se ben di que é 
competencia desleal. Para facer esa cualificación cómpre 
identificar os artigos da LCD presuntamente vulnerados por 
URBANOS.
A argumentación do SGDC oriéntase sobre o CONCELLO DE 
OURENSE, pero non sobre a realización da nova parada por 
URBANOS. Esta conduta, en relación aos artigos 6 a 17 da 
LCD,  só pode ser asociada ao artigo 15, nos seus apartados 
1 e 2, sobre a posibilidade de apreciar unha violación de 
normas, que xeraran unha vantaxe significativa de 
URBANOS, ou que teñan un contido concurrencial.  

O apartado 1 do artigo 15 establece que se considera 
desleal aproveitarse (“prevalerse”) no mercado dunha 
vantaxe competitiva adquirida mediante a infracción das 
Leis, engadindo que a vantaxe ha de ser significativa; 
mentres que o apartado 2 do mesmo artigo sinala que terá 
a consideración de desleal a simple infracción de normas 
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xurídicas que teñan por obxecto a regulación da actividade 
concurrencial. 

Segundo o TDC, na súa Resolución do Expediente 439/98 
(Ambulancias Cataluña), para a aplicabilidade do artigo 15.1 
requírese un conxunto de condicións: (a) que exista unha 
infracción de normas xurídicas; (b) que da infracción se 
derive unha vantaxe competitiva; (c) que a vantaxe sexa 
significativa; e (d) que haxa un aproveitamento no mercado 
desa vantaxe. Pola súa banda, o Tribunal Supremo 
interpreta o apartado 1 do artigo 15 non simplemente como 
adquirir unha vantaxe competitiva por infracción das 
normas legais, senón en aproveitarse de tal vantaxe (STS de 
data 28-11-2003 [RJ 20038362/8362]).  

Así pois, a infracción debe outorgar algunha vantaxe, da 
que non pode dispor o prexudicado polo acto desleal 
precisamente porque cumpre a norma en cuestión. 
Idealmente, ámbolos dous competidores deberían atoparse 
nun plano de igualdade no que ao cumprimento da 
normativa se refire. O incumprimento dunha parte e o 
cumprimento da outra e a que xera a correspondente 
vantaxe.

DÉCIMO
CUARTO.- Dende esta perspectiva, o Tribunal considera que a 

realización da última parada da liña 7 por URBANOS non 
constitúe un acto de competencia desleal á luz do punto 1 
do artigo 15 LCD, pois non se acreditou que o denunciado 
vulnere ningunha norma, nin tampouco se identificou 
ningunha discriminación, no sentido de que ANPIAN cumpra 
unha norma que URBANOS incumpre. 

Cando os autobuses de URBANOS realizan a parada na nova 
cabeceira da lina 7, non actúa facendo maquinacións, senón 
que opera dun xeito consistente coa decisión do CONCELLO 
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DE OURENSE, responsable da regulación do transporte 
urbano, respectando as normas existentes relativas á 
prestación do servizo en concesións públicas.  

DÉCIMO
QUINTO.- Outra alternativa de análise é considerar o artigo 15.2 LCD, 

que sinala que terá a consideración de desleal a simple 
infracción de normas xurídicas que teñan por obxecto a 
regulación da actividade concurrencial. Tampouco neste 
caso se identifican normas xurídicas infrinxidas por 
URBANOS.   

DÉCIMO
SEXTO.- En canto ao artigo 5 da LCD, que establece a chamada 

"Cláusula xeral", entende este Tribunal que a realización da 
última parada da liña 7 por URBANOS non se pode cualificar 
de contraria ás esixencias da boa fe, por canto seguiu as 
indicacións do CONCELLO DE OURENSE sobre a forma de 
prestar o servizo de transporte urbano, non sendo unha 
estratexia propia, un acto libre. Isto é recoñecido polo 
SGDC, que no seu informe-proposta indica que a actuación 
de URBANOS “está sometida ás facultades do concello sobre 
as condicións da concesión” e, mesmo, polo representante 
de ANPIAN cando sinala que “el Ayuntamiento de Ourense, 
adoptó la decisión de prolongar la cabecera del servicio de 
la línea 7 de los  autobuses urbanos hasta el mismo límite 
de su término municipal, [...], permitiendo que el transporte 
urbano captara y capte de forma ilegal tráficos en perjuicio 
de mi representada...”. 

Ademais, pode dubidarse de que sexa procedente a 
consideración desa cláusula xeral xa que, segundo a 
Sentenza da Audiencia Provincial de Ourense (Sección 2ª), 
do 10 maio de 2004, no seu FD CUARTO, “no procede la 
consideración de la cláusula general en los casos en los que 
la conducta enjuiciada encaja en todos sus aspectos en 
cualquiera de los actos que han merecido un tipo propio y 
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ello tanto para el caso en que se estime desleal la conducta 
por concurrir las circunstancias determinantes establecidas 
en el tipo correspondiente, como sobre todo si se estimó 
que no se dan cita en ella ninguna de tales circunstancias y 
en ese aspecto no es lícito pretender incorporar en la 
cláusula general de deslealtad conductas objetivamente 
encuadradas en tipos específicos de los que, sin embargo, 
escapan”.

DÉCIMO
SÉTIMO.- No relativo ao uso do cartel anunciador, que situado na 

parte superior frontal dos autobuses que realizan a liña 7 
[do transporte urbano], anuncia a realización dun servizo 
entre ‘Covandoga-Valenzá’, o denunciante cualifica este 
acto como competencia desleal, e máis concretamente, 
como unha infracción dos artigos 6 e 7 da LCD, relativos a 
actos de confusión e engano, xa que o termo “Valenzá” 
corresponde soamente ao concello de Barbadás. 
Polo contrario, o Xefe da Policía Local de Ourense, no seu 
escrito do 3 de agosto de 2006, indica que A Valenzá está 
constituída en parte no “término municipal del 
Ayuntamiento de Ourense”. Nesta mesma liña argumental 
sitúase o representante de URBANOS e o concelleiro 
delegado de réxime interior do concello de Ourense.  

Por tanto, previamente á cualificación do acto, cómpre 
determinar o espazo a que fai referencia o termo “A 
Valenzá”.  

DÉCIMO
OITAVO.- Tal como se ten recollido no Informe-proposta, non hai 

dúbida de que no concello de Barbadás existe un lugar, ou 
barrio, denominado “A Valenzá”. Isto é recoñecido por todas 
as partes, así como tamén pola Dirección Xeral de 
Transportes na súa resolución do 7 de outubro de 2005 e 
no seu informe de 27 de outubro de 2006. 
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Agora ben, o recoñecemento anterior non implica 
necesariamente que tal denominación non poda denotar, na 
mente dos cidadáns, tamén un espazo dentro do concello 
de Ourense, aínda que sexa moi pequeno, especialmente 
cando, como no caso que nos ocupa, o lugar de A Valenzá 
(do concello de Barbadás) e o linde do concello de Ourense 
teñen continuidade espacial, aínda que exista unha fronteira 
institucional. Esta continuidade espacial observada leva a 
pensar que os cidadáns, tanto do concello de Ourense como 
do concello de Barbadás –especialmente os que viven preto 
do límite territorial entre ambos concellos- poden utilizar a 
denominación A Valenzá para referirse tamén ao lugar do 
concello de Ourense que continúa o lugar da Valenzá do 
concello de Barbadás, aínda que non se identifique en 
ningún documento oficial (por exemplo, Revisión do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal de Ourense), agás os da 
Policía Local de Ourense. 

DÉCIMO
NOVENO.- O artigo 6 da LCD refire como actos de competencia desleal 

os comportamentos cos que se pretende que o público en 
xeral confunda a empresa do imitador con outra ou outras 
que gozan dun prestixio ou unha notoriedade da que o 
competidor desleal se quere apropiar. Aínda que este 
Tribunal pode estar de acordo co feito de que a utilización 
dun cartel pola liña 7 con outra denominación puidera ser 
máis axeitada que co termo “Valenzá”, a súa utilización por 
URBANOS non ten capacidade para inducir a erro ao público 
respecto do provedor do servizo, nin tal utilización pretende 
aproveitarse do prestixio da denunciante nin utilizar a súa 
notoriedade para captar usuarios.  

VIXÉSIMO.-  No relativo ao artigo 7 da LCD, este recolle que se 
considera desleal “a utilización ou difusión de indicacións 
incorrectas ou falsas, a omisión das verdadeiras e calquera 
outro tipo de práctica que, polas circunstancias nas que 
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teña lugar, sexa susceptible de inducir a erro ás persoas ás 
que se dirixe ou acada, sobre a natureza, modo de 
fabricación ou distribución, características, aptitude no 
emprego, calidade ou cantidade dos produtos e, en xeral, 
sobre as vantaxes realmente ofrecidas”.  

O feito de que o lugar onde URBANOS realiza a última 
parada da liña 7 poida ser coñecido, e denominado, polo 
público como “A Valenzá”, imposibilita que se dea engano. 
En calquera caso, se este se producira, e dado que na 
prestación do servizo o concesionario queda vinculado ás 
condicións determinantes do outorgamento da concesión, o 
responsable non sería URBANOS que, como se ten dito 
anteriormente, respecta as condicións establecidas no 
prego da concesión aprobado polo CONCELLO DE OURENSE.  

Neste sentido, o artigo 75.1 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, 
de Transportes Terrestres (LOTT) sinala: “El servicio deberá 
prestarse en las condiciones fijadas en el título concesional, 
el cual recogerá las establecidas en el pliego de condiciones 
con las precisiones o modificaciones ofreciadas por el 
adjudicatario, que sean aceptadas por la Administración”, 
mentres que o artigo 160 do Real Decreto Lexislativo 
2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de Contratos da Administración Pública, 
indica que: “el contratista está obligado a organizar y 
prestar el servicio con estricta  sujeción a las características 
establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados 
en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras 
conforme al proyecto aprobado por el órgano de 
contratación”.

Por tanto, por operar nun réxime concesional, URBANOS 
non se debe afastar das condicións de prestación do servizo 
establecidas no prego de condicións aprobado polo 
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CONCELLO en tanto este non dea a súa autorización para 
modificalas, xa que doutro modo URBANOS debería ser 
sancionado. Isto é recoñecido polo  SGDC, xa que no seu 
informe-proposta indica que a actuación de URBANOS “está 
sometida ás facultades do concello sobre as condicións da 
concesión” do servizo público do transporte urbano de 
Ourense.

VIXÉSIMO
PRIMEIRO.- Por tanto, segundo a avaliación anterior os actos realizados 

por URBANOS e denunciados por ANPIAN non se poden 
considerar desleais e, polo tanto, non cómpre examinar 
polo miúdo os seus efectos. 

Porén, pode ser axeitado sinalar tres puntos: (a) o efecto a 
ter en conta polo TGDC, dende a súa perspectiva de interese 
público, é o que se produce sobre os consumidores e, neste 
eido, o Tribunal non identifica efectos negativos 
significativos, ben ao contrario, as informacións 
subministradas nos anexos VII e VIII, correspondentes a 
informes da Policía Local, reflicten a preferencia dos 
usuarios e a importante utilización da liña 7; ademais, no 
caso do cartel co termo “Valenzá”, o representante de 
URBANOS sinala, e ninguén o nega, que “non houbo queixas 
ou reclamacións ó respecto”; (b) o efecto conxunto dos 
dous actos denunciados sobre os intereses económicos de 
ANPIAN pode ser significativo, á vista da lóxica económica, 
a densidade de poboación da Valenzá (en Barbadás), a 
información recollida na páxina dixital do xornal La Región, 
a afirmación do subdirector xeral de Ordenación do 
Transporte, e mais a información subministrada no anexo 
VIII, correspondente a informes da Policía Local, que reflicte 
a importante utilización da liña 7 polos usuarios; e (c) o 
TGDC entende que o potencial efecto económico negativo 
nos intereses do denunciante pode ser defendido na 
Xurisdición correspondente, na que o afectado podería 
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hipoteticamente asemade acadar unha compensación por 
danos e perdas.  

VIXÉSIMO
SEGUNDO.- Ademais, URBANOS respectou as condicións fixadas no 

prego de condicións e seguiu as directrices emanadas da 
Autoridade responsable de regular o transporte urbano, 
operando como un mero executor das condicións 
establecidas polo CONCELLO DE OURENSE. Isto é asumido 
dun xeito implícito na Terceira medida proposta polo SGDC 
ao Tribunal, cando suxire que este “intime ó Concello de 
Ourense para que inste a Urbanos de Ourense, ...” e, no 
relativo á ampliación da cabeceira da liña 7, recoñecido polo 
propio representante de ANPIAN que, na súa solicitude ao 
director xeral de Transportes da Xunta de Galicia (pp. 52-
65) argumenta de xeito recorrente sobre as actuacións 
“claramente ilegais” do CONCELLO DE OURENSE e, mesmo, 
da “posible existencia de abuso de poder o de desviación de 
poder por parte de determinados responsables y 
funcionarios del ayuntamiento de Ourense”.    

Se URBANOS vulnerara as condicións do prego de 
condicións e as decisións do CONCELLO DE OURENSE levaría 
a cabo irregularidades que, por incumprimento, deberían 
ser sancionadas por esa mesma Autoridade. 

VIXÉSIMO
TERCEIRO.- Do anterior resulta que, se os actos denunciados foran 

ilícitos, o responsable sería o CONCELLO DE OURENSE, que é 
quen os decidiu e dispón de potestade para modificalos. 
Agora ben, como queda recollido no punto SÉTIMO, a 
avaliación da conduta dese CONCELLO como regulador está 
excluída da normativa sobre competencia desleal e a 
fiscalización de se os actos municipais asociados á denuncia 
están axustados, ou non, a outros ámbitos do Dereito, 
extralimita as competencias resolutorias do TGDC.  
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VIXÉSIMO
CUARTO.- No informe-proposta do SGDC faise referencia a presuntas 

actuacións ilícitas de ANPIAN no núcleo urbano de Ourense 
que están sendo examinadas pola Dirección Xeral de 
Transportes, tras o informe remitido polo concello o pasado 
7 de decembro de 2006. Este feito non é relevante no 
presente expediente, podendo URBANOS, como indica o 
SGDC, presentar denuncia por competencia desleal ante o 
mesmo, se o considera procedente. 

Na súa virtude, este Tribunal 

RESOLVEU

PRIMEIRO.- Declarar que non resulta acreditado que constitúan 
infraccións do artigo 7 da LDC os actos de URBANOS 
denunciados, consistentes na utilización da denominación 
“Covadonga – Valenzá” polos autobuses de URBANOS que 
dan servizo na liña 7 do transporte urbano de viaxeiros de 
Ourense e na realización polos mesmos dunha nova parada 
preto do límite co concello de Barbadás.   

SEGUNDO.-  Declarar que as condutas do CONCELLO DE OURENSE, ás 
que se fai referencia neste expediente, constitúen 
actuacións que non poden ser avaliadas polo TGDC, xa que 
segundo a Lei 16/1989, de defensa da competencia,  están 
excluídas desa normativa por facer referencia á actividade 
reguladora dunha Administración Pública.

 Comuníquese esta Resolución ao Servizo Galego de Defensa da  
Competencia e notifíquese aos interesados, facéndolles saber que contra 
ela non cabe recurso algún en vía administrativa, podendo interpor
recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de 
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Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados desde a súa 
notificación.
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RESOLUCIÓN DE ARQUIVO (Expte. RA-3/2007. Graduados 
Sociais de Pontevedra). 

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 16 de maio de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
coa composición indicada máis arriba e sendo Relator D. Alfonso Vez 
Pazos, vogal, ditou a seguinte resolución no Expediente RA-3/2007, 
Graduados Sociais de Pontevedra, tras examinar a proposta de arquivo 
efectuada polo Servizo Galego de Defensa da Competencia (SGDC), en 
escrito de data 14 de decembro de 2007, das actuacións efectuadas en 
virtude da denuncia presentada por D. J. J. R. M., contra o Colexio Oficial 
de Graduados Sociais de Pontevedra (Exp. 7/2007, do SGDC) por 
presunta infracción das normas da competencia, contida na Lei 15/2007, 
do 3 de xullo, de defensa da competencia (en diante LDC). 

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- Con data 12 de xullo de 2007 tivo entrada na Dirección Xeral de 
Defensa da Competencia da Administración Xeral do Estado a denuncia 
formulada por D. J. J. R. M., contra o Colexio Oficial de Graduados Sociais 
de Pontevedra (COGSP) por presuntas prácticas contrarias á competencia. 
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Segundo informa o denunciante, con data 5 de xuño de 2007 presentou 
unha queixa no COGSP por unhas presuntas irregularidades cometidas 
na factura que lle emitira un membro do dito colexio oficial. A esta 
queixa contestou o citado Colexio mediante escrito de 15 de xuño de 
2007, que no seu punto 5 indicaba literalmente:  

“sobre el cobro de los honorarios por los servicios prestado, le 
aclaramos que este Colegio tiene aprobados unos Honorarios 
Baremados que datan del año 2004, que no son de carácter 
obligatorio pero si aconsejables y por los cuales se deben regir los 
Colegiados.” 

Á xuízo do denunciante, o parágrafo transcrito evidencia unha conduta 
contraria ás normas de competencia. 

 2.- Unha vez determinada a competencia dos órganos autonómicos de 
defensa da competencia, en aplicación dos puntos de conexión 
establecidos na Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de Coordinación das 
Competencias do Estado e as Comunidades Autónomas en materia de 
Defensa da Competencia, o SGDC iniciou, ao abeiro do disposto no 
artigo 49.2 LDC, o trámite de información reservada, co obxecto de 
determinar, con carácter preliminar, a posible existencia de indicios 
dunha práctica prohibida polos artigos 1, 2 ou 3 LDC. 

3.- Con data 23 de setembro de 2007, o SGDC dirixiulle un escrito á 
presidenta do COGSP para que aclarase o sentido do parágrafo aludido 
na denuncia.  

4.- En data 10 de outubro de 2007, a presidenta do COGSP presenta 
as súas alegacións afirmando que o citado parágrafo respondía a un erro 
material, como se deduciría da lectura completa do documento de 
referencia, no que se mencionaba expresamente que os honorarios 
controvertidos eran inferiores aos baremos do Colexio, o que, ao seu 
xuízo, poñía en evidencia que cada colexiado: “como no puede ser de 
otra forma, valora su trabajo y percibe los honorarios que considera 
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procedentes, por supuesto sin tener en cuenta ‘honorarios baremados’ 
algunos y como consecuencia ni son aconsejados, en este extremo, por 
el Iltre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra”.   

5.- En data 24 de outubro de 2007, o SGDC deu traslado ao 
denunciante das alegacións presentadas pola representación legal do 
COGSP, que foron recibidas polo mesmo en data 26 de outubro de 2007, 
como queda debidamente acreditado no expediente, sen que se recibira 
resposta algunha do denunciante. 

6.- Con data 14 de decembro de 2007, o SGDC remitiu a este 
Tribunal, ao abeiro do disposto no artigo 49.3 LDC, a proposta de 
arquivo de plano das actuacións por non existir indicios de infracción da 
LDC.

Este Tribunal deliberou e pronunciouse sobre este asunto na súa reunión 
de 30 de abril de 2008. 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

PRIMEIRO.- A Lei 15/2007 de Defensa da Competencia establece no 
artigo 49.3 que o Consello da Comisión Nacional de 
Competencia poderá acordar non incoar os procedementos 
derivados da presunta realización de condutas prohibidas 
polos artigos 1, 2 e 3 LDC, e o arquivo de actuacións cando 
considere que non hai indicios de infracción da Lei. En 
virtude da Disposición Adicional Oitava da mesma Lei 
15/2007, esta facultade está atribuída tamén aos órganos 
de resolución das Comunidades Autónomas con 
competencia na materia, no caso de Galicia, este Tribunal.  



          Memoria 2008 

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

106

SEGUNDO.- A cuestión que, entón, debe resolver o TGDC é se acepta a 
proposta do SGDC de non incoar procedemento neste 
expediente e proceder ao arquivo das actuacións ou, pola 
contra, ordenar a incoación dun procedemento por 
considerar que existen indicios de prácticas contrarias á 
LDC, a partir da denuncia presentada ou da información 
achegada polo Servizo.  

TERCEIRO.- O artigo 1 LDC establece no seu punto primeiro a 
prohibición de “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”, enumerando, entre as 
condutas prohibidas, en particular, “a) A fixación, de forma 
directa ou indirecta, de prezos ou doutras condicións 
comerciais ou de servizo”24.  

 Esta prohibición comprende todas aquelas condutas que 
podan facilitar que os operadores económicos concerten os 
seus prezos, como sucede de modo especialmente claro no 
caso das recomendacións  colectivas que produzan ou 
poidan producir efectos restritivos da competencia, como 
sinala explicitamente o artigo 1 LDC. 

 Neste sentido tense pronunciado con claridade meridiana o 
extinto Tribunal de Defensa de la Competencia e mesmo a 
Comisión Nacional de la Competencia en numerosas 
resolucións, entre as que cabe citar pola súa transcendencia 
como referente doutrinal, a número 390/96, Arquitectos 
Asturias; e as máis recentes 635/07, Colexio de 
Odontólogos e Estomatólogos das Palmas e a 629/07, 
Colexio de Arquitectos Huelva. 

24 Subliñado deste Tribunal 
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 En contra das recomendacións para a aplicación dos 
baremos de honorarios dos distintos colexios profesionais, 
e mesmo da súa utilización con criterio orientativo, téñense 
pronunciado tamén de modo exhaustivo as autoridades 
comunitarias, que están impulsando unha política decidida 
para erradicar esas prácticas dos Estados membros.  

Así o recolle con claridade a Comunicación da Comisión 
Europea titulada “Informe sobre a Competencia nos Servicios 
Profesionais” COM(2004) 83 final, que no seu punto 37, a 
propósito dos prezos recomendados sinala que “[...] Os 
prezos recomendados, igual que os fixos, poden ter un 
importante efecto negativo sobre a competencia. En 
primeiro lugar, os prezos recomendados poden facilitar a 
coordinación de prezos entre fornecedores de servizos. En 
segundo lugar, poden inducir a erro aos consumidores no 
tocante aos niveis de prezos razoables”. 

Así mesmo, no punto 40 da citada Comunicación engádese 
que “Por outra parte, parece pouco probable que os 
profesionais necesiten basearse nuns prezos recomendados 
para fixar os seus honorarios. Xeralmente, os profesionais 
liberais, ao igual que outros fornecedores de servizos, soen 
adquirir a experiencia necesaria para determinar os seus 
honorarios.”

CUARTO.- Alén das consideracións anteriores, referentes ás normas de 
defensa da competencia propiamente ditas, cómpre sinalar 
que mesmo os Estatutos Xerais dos Colexios Oficiais de 
Graduados Sociais, aprobados polo Real Decreto 
1415/2006, de 1 de decembro (BOE número 300, de 16 de 
decembro 2006), sinalan no seu artigo 6.2 que “os acordos, 
decisións e recomendacións dos Colexios de Graduados 
Sociais con transcendencia económica observarán os límites 
e se adecuarán en todo caso á Lei 16/1989, de 17 de xullo, 
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de Defensa da Competencia” (hoxendía a Lei 15/2007, de 3 
de xullo). Debe resaltarse que, ademais da introdución deste 
apartado nos citados Estatutos, se eliminou deles de modo 
taxativo calquera referencia á posibilidade de considerar 
entre as funcións dos Colexios de Graduados Sociais a 
determinación dun baremo de honorarios profesionais que 
tivese carácter meramente orientativo. 

 Por tanto, queda establecido con claridade que o Colexio de 
Graduados Sociais de Pontevedra debe absterse de calquera 
utilización do seu baremo con fins que podan alterar a 
competencia efectiva nos mercados, como sucede de modo 
particularmente grave cando existe unha recomendación do 
propio Colexio para o emprego deses baremos como 
referente a seguir polos colexiados. 

QUINTO.- No caso que nos ocupa, a presidenta do Colexio de 
Graduados Sociais de Pontevedra declara por escrito que 
“los Honorarios Baremados (...) no son de carácter 
obligatorio pero sí aconsejables  y por los cuales se deben 
regir los  Colegiados” 25.  

 Á luz das consideracións anteriores, esta declaración en si 
mesma considerada constitúe un indicio de posible práctica 
anticompetitiva, se ben, para chegar a unha conclusión 
definitiva sobre ela, debe examinarse o contexto en que está 
feita e o destinatario da mesma. 

 Este Tribunal considera que non cabe tomar como 
argumento a favor ou en contra da avaliación que mereza a 
declaración escrita da presidenta do Colexio de Graduados 
Sociais de Pontevedra, o feito de que se retractara da mesma 
nunha comunicación posterior respondendo a unha petición 
do SGDC, pois a hipotética responsabilidade que dela se 

25 Subliñado deste Tribunal 
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derivaría emana do acto cometido e dos efectos que teña ou 
poda ter sobre a competencia no mercado, tal como sinala o 
artigo 1 LDC, actuando a retractación ou, no seu caso, a 
ratificación ou eventual reiteración do acto somente como 
factores atenuantes ou agravantes, que non invalidan o 
xuízo xeral sobre o acto en consideración.  

 Sen embargo, é certo, como sinala con acertado criterio a 
carta de contestación ao SGDC da presidenta do Colexio de 
Graduados Sociais de Pontevedra de 10 de outubro de 2007, 
que a obrigatoriedade expresada no parágrafo acima 
reproducido referente á aplicación do baremo de honorarios 
contradise coa información subministrada no escrito 
remitido polo citado Colexio ao denunciante de data 5 de 
xuño de 2007, cando se indica que de feito os honorarios 
cobrados polo colexiado foron menores que os que 
aparecen no baremo do Colexio. 

 E certo tamén que o destinatario do escrito do Colexio de 5 
de xuño de 2007 é unicamente o denunciante, e que ese 
escrito se emitiu para xustificar ou aclarar a conduta dun 
profesional colexiado, de modo que non está dirixida a 
promover entre os membros do Colexio unha actitude de 
seguimento ou acatamento do baremo de honorarios.  

 En consecuencia, en opinión deste Tribunal a frase obxecto 
de denuncia, acima reproducida, non reúne as condicións 
que propiamente deben atribuírse a un acto de 
recomendación prohibido pola LDC, cuxa finalidade sería 
obter unha concordancia de vontades que resultase ou 
puidese resultar nunha restrición da competencia nos 
mercados, neste caso, a través do establecemento duns 
honorarios homoxéneos entre os graduados sociais que 
exercen a súa profesión en Pontevedra, dado que falta a 
intencionalidade de producir esa conduta anticompetitiva e 
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a declaración obxecto de comentario non se dirixía aos 
membros dese colectivo. 

 En definitiva, este Tribunal estima que a declaración de Dª 
María Teresa Rodríguez García, emitida na súa condición de 
presidenta do Colexio de Graduados Sociais de Pontevedra, 
foi certamente infortunada e inapropiada desde o respecto 
que esa entidade, como calquera outra que agrupe a 
membros de outras profesións, debe ás normas de 
competencia, pero non cabe afirmar que constitúa un ilícito 
sancionable da Lei de defensa da competencia. 

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

RESOLVEU

ÚNICO.- Admitir a proposta do SGDC de non incoar expediente 
sancionador polas condutas denunciadas por D. J. J. R. M., 
contra o Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra 
(Exp. 7/2007, do SGDC) ao non se apreciar indicios de 
infracción da Lei de Defensa da Competencia, e acordar o 
arquivo das actuacións iniciadas polo Servizo Galego de 
Defensa da Competencia, advertindo ao Colexio de 
Graduados Sociais de Pontevedra que se absteña de efectuar 
declaracións públicas ou privadas ou calquera outro acto 
que poda constituír unha violación das normas de 
competencia e, nomeadamente, calquera recomendación 
sobre a utilización do baremo de honorarios do Colexio 
como referente que produza, ou poda producir, efectos 
restritivos sobre a competencia efectiva entre os membros 
desa profesión. 
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 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 a partir da data de notificación desta Resolución.  
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RESOLUCIÓN DE ARQUIVO (Expte. RA-4/2007. Bolsa de 
Emprego de Vigo). 

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 24 de xaneiro de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
coa composición indicada máis arriba e sendo Relator D. José Antonio 
Varela González, presidente, ditou a seguinte resolución no Expediente 
RA-4/2007, Bolsa de Emprego de Vigo (Expediente 10/2007, do Servizo 
Galego de Defensa da Competencia, en diante SGDC), tras examinar a 
proposta de arquivo efectuada polo SGDC, en data 26 de decembro de 
2007, das actuacións efectuadas en virtude da denuncia presentada por 
D. J. P. G. contra a Axencia da Bolsa de Emprego de Vigo e os sindicatos 
CIG, CC OO e MCA-UGT. 

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- Con data 1 de outubro de 2007, D. J. P. G. presentou unha 
denuncia na Tesorería General de la Seguridad Social en Pontevedra, 
dirixida ao Tribunal de Defensa de la Competencia, da Administración 
Xeral do Estado, na que relataba os feitos que lle aconteceron na bolsa 
de emprego ABE en Vigo o 28 de setembro de 2007, que ao seu xuízo 
terían cabida en diversos preceptos do Código Penal. 
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En esencia, o denunciante alude a súa exclusión temporal da quenda de 
emprego xestionada pola denunciada a causa de ter renunciado 
voluntariamente a un emprego para aceptar outro, e fai diversas 
imputacións, que se dirixen tamén contra diversos sindicatos, que non 
dubida en reputar como constitutivas de delito e vulneradoras dos seus 
dereitos constitucionais. 

 2.- Con data 18 de decembro de 2007, o Director de Investigación da 
Comisión Nacional de la Competencia remitiu ao SGDC a citada 
denuncia, en aplicación do establecido no artigo 2 da Lei 1/2002, do 21 
de febreiro, de Coordinación das Competencias do Estado e as 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa da Competencia. 

3.- Con data 26 de decembro de 2007, o SGDC remitiu a este 
Tribunal, ao abeiro do disposto no artigo 49.3 LDC, a proposta de 
arquivo de plano das actuacións, por non existir indicios de infracción da 
Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia (en diante LDC). 

Este Tribunal deliberou e pronunciouse sobre este asunto na súa reunión 
de 16 de xaneiro de 2008. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

PRIMEIRO.- A presente Resolución dítase ao abeiro do disposto na Lei 
15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia, ao 
tratarse dun expediente non incoado con anterioridade á 
súa entrada en vigor, de acordo co disposto no apartado 
primeiro da Disposición Transitoria Primeira da citada Lei.  

SEGUNDO.- A Lei 15/2007 de Defensa da Competencia establece no 
artigo 49.3 que o Consello da Comisión Nacional de la 
Competencia poderá acordar non incoar os procedementos 
derivados da presunta realización de condutas prohibidas 
polos artigos 1, 2 e 3 LDC, e o arquivo de actuacións cando 
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considere que non hai indicios de infracción da Lei. En 
virtude da Disposición Adicional Oitava da mesma Lei 
15/2007, esta facultade está atribuída tamén  aos órganos 
de resolución das Comunidades Autónomas con 
competencia na materia, este Tribunal no caso de Galicia. 

TERCEIRO.- O SGDC propón o arquivo da denuncia presentada por 
considerar que os feitos denunciados non constitúen 
infracción dos artigos 1, 2 ou 3 da LDC. 

Este Tribunal non pode menos que coincidir co SGDC no 
sentido de que nas condutas denunciadas non se aprecian 
indicios de prácticas prohibidas polos artigos 1, 2 ou 3 da 
LDC, que son os únicos sobre os que este Tribunal se pode 
pronunciar. En consecuencia, entende este Tribunal que non 
procede incoar expediente sancionador e, polo tanto, debe 
acordar o arquivo de plano das actuacións realizadas no 
presente expediente.  

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

RESOLVE

ÚNICO.-Non incoar expediente sancionador polas condutas denunciadas 
por D. J. P. G. contra a Axencia da Bolsa de Emprego de Vigo e os 
sindicatos CIG, CC OO e MCA-UGT, ao non se apreciar indicios de 
infracción da Lei de Defensa da Competencia, e acordar o arquivo 
das actuacións iniciadas polo Servizo Galego de Defensa da 
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-
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administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo 
de dous meses a partir da data de notificación desta Resolución.  
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RESOLUCIÓN DE ARQUIVO (Expte. RA-5/2008. Formación de 
Lugo).

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 9 de xullo de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
coa composición indicada máis arriba e sendo Relator D. Alfonso Vez 
Pazos, vogal, tras examinar a proposta de arquivo efectuada polo SGDC, 
en data 7 de febreiro de 2008, da denuncia presentada por D. J. J. T. C., 
titular da Autoescola Europa, e D. B. C. T., propietario da Autoescola 
Benjamín, contra UXT e CC.OO. de Lugo e as autoescolas Lucus, Avenida 
e Fontiñas, por presuntas prácticas contrarias á competencia, e da 
denuncia engadida de don J. J. T. C., titular da Autoescola Europa, sobre 
a existencia dun centro a nivel nacional denominado Formaster, con 26 
delegacións en España, que podería estar distribuíndo os cursos 
subvencionados entre as autoescolas asociadas a súa rede, ditou a 
seguinte resolución no Expediente RA-5/2008, Formación de Lugo 
(Expediente 5/2007, do Servizo Galego de Defensa da Competencia, en 
diante SGDC).

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- Con data 4 de xullo de 2007, D. J. J. T. C., titular da Autoescola 
Europa, e D. B. C. T., propietario da Autoescola Benjamín, presentaron 
perante o SGDC unha denuncia contra UXT e CC.OO. de Lugo, as 
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autoescolas Lucus, Avenida e Fontiñas, e a Confederación Nacional de 
Autoescolas, por presuntas prácticas contrarias á competencia. Porén, 
nun escrito posterior, de 30 de agosto de 2007, retíraron a denuncia 
contra a Confederación Nacional de Autoescolas.  

Na súa denuncia poñen de manifesto que, en Lugo, un importante 
número dos permisos que habilitan para a condución de camións e 
autobuses (arredor do 80%) se expideron en 2006 a través de sindicatos 
e asociacións sindicais  -no marco de iniciativas de formación 
profesional dirixidas a mellorar a cualificación de traballadores e 
desempregados-, sen que os denunciantes teñan coñecemento de que 
se efectuara convocatoria pública algunha, considerando que dita 
conduta viola a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
así como a lexislación española e comunitaria de competencia. 

Xunto coa denuncia, achégase unha “segunda” solicitude de información 
de D. J. J. T. C. a UXT sobre os cursos subvencionados impartidos a 
través dese sindicato, así como diversas fotocopias de páxinas de 
xornais, entre elas unha de “La Voz de Galicia”, correspondente ao 19 de 
maio de 2007, na que se recolle textualmente que o secretario comarcal 
de UXT “admitió que los cursos de su organización los conciertan con 
una de las autoescuelas” e tamén que “las condiciones que le ofrecia la 
empresa [seleccionada] eran lo suficientemente buenas como para no 
plantear cambios”.   

 2.- Unha vez determinada a competencia para coñecer o caso por 
parte das autoridades autonómicas galegas de defensa da competencia, 
o SGDC iniciou unha información reservada na que requiriu ás 
denunciadas que formulasen aclaracións e remitisen información. Tamén 
solicitouse información sobre os fondos públicos afectados á Dirección 
Xeral de Formación e Colocación, da Consellería de Traballo, da Xunta de 
Galicia. 

3.- Nun escrito, con data de 30 de agosto de 2007, D. J. J. T. C. sinala 
que “parece lógico pensar que los sindicatos que disponen de cursos 
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deberían [...] canalizar y dar a conocer los cursos, hecho que nunca se ha 
producido”.  

4.- Con data 18 de outubro de 2007, a Dirección Xeral de Formación e 
Colocación informa sobre as subvencións concedidas mediante contratos 
programa para a formación de persoas traballadoras ocupadas. As 
subvencións correspondentes ao ano 2006 están reguladas, tal como se 
indica, pola orde do 23 de xuño de 2006, así como pola normativa 
estatal e autonómica que lle sexa de aplicación.  

Segundo a citada orde, os destinatarios das ditas subvencións, 
atendendo aos diversos plans subvencionables, son: as organizacións 
sindicais ou empresariais; as confederacións e federacións de 
cooperativas ou sociedades laborais; e as asociacións de autónomos, que 
reúnan certos requisitos, pero nunca empresas individuais.   

Ademais, o artigo 22.4 da antedita orde indica que “As entidades 
beneficiarias poderán subcontratar por unha soa vez o total das accións 
formativas, sempre que a Dirección Xeral de Fromación e Colocación, lle 
dea autorización, logo de comunicación, e sempre axustándose á Lei de 
contratos do Estado”.  

5.- O sindicato CC.OO. de Galicia informa, nun escrito de data 6 de 
novembro de 2007, que no ano 1993 creou a Fundación Formación e 
Emprego de Galicia (FOREM-CC.OO.) para xestionar os programas e 
accións de Formación Profesional. Esta Fundación é unha institución 
privada e sen ánimo de lucro. 

En Lugo, FOREM-GALICIA realizou, no ano 2006, un total de 9 cursos da 
especialidade de Transporte e Condución, un dirixido a desempregados 
e oito a traballadores en activo; tales cursos foron desenvolvidos por 
autoescolas que actuaron como centros colaboradores.  

A selección dos centros colaboradores para a impartición dos cursos foi 
realizada seguindo un procedemento de calidade, denominado 



          Memoria 2008 

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

120

“Procedemento de homologación e avaliación de proveores” (PGS-10-5). 
De acordo ao citado procedemento asignáronse 3 cursos á Autoescola 
Fontiñas e 6 á Autoescola Lucus. 

Nas súas alegacións o sindicato CC.OO. indica que as autoescolas que 
realizaron a denuncia non presentaron a FOREM ningunha memoria, nin 
presupostos, tal e como se ten establecido no procedemento de 
selección indicado.  

6.- As tres autoescolas denunciadas, Avenida, Fontiñas e Lucus, 
manifestaron nun escrito conxunto, de data 9 de novembro de 2007, 
que viñan impartindo cursos de formación continua e ocupacional dende 
hai anos e que as entidades que contratan os seus servizos solicitan 
presupostos previos e teñen en conta na súa selección criterios como o 
equipamento das aulas, vehículos, instalacións e formación dos 
docentes. Así mesmo, afirman que outras autoescolas da cidade de Lugo 
imparten, ou impartiron, este tipo de cursos, incluída a autoescola 
Benjamín, que é unha das denunciantes. En relación coa autoescola 
Europa, sinalan que non dispón de vehículos pesados propios, nin de 
aulas de formación independentes, nin de terreos para realizar as 
prácticas de destreza. 

7.- Con data 11 de novembro de 2007, o sindicato UXT informa de 
que foi beneficiario de determinadas subvencións para impartir cursos 
de formación continua e que, de acordo coa Lei 38/2003, Xeral de 
Subvencións, e coa Lei 9/2007, de Normas Reguladoras de Subvencións 
de Galicia, procedeu a subcontratación dalgunhas delas. Indica que a súa 
acción formativa consistiu en “seis cursos que por UGT se subcontratan 
con la Fundación IFES, la cual, a su vez, lo hace con diferentes centros 
dedicados a la actividad considerada en el escrito de iniciación”. 

8.- Con data 28 de decembro de 2007, a Fundación Instituto de 
Formación y Estudios Sociales (IFES) informa que é unha fundación de 
carácter benéfico-docente, creada polo sindicato UXT. A súa finalidade é 
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servir de instrumento técnico de desenvolvemento de actividades no eido 
da formación profesional. 

Durante o ano 2007, o IFES xestionou 7 cursos desenvolvidos en Lugo en 
materia de condución. A formación é subcontrada “con una autoescuela, 
en tanto que entendemos que dicha formación debe ser impartida por 
profesionales capacitados del sector”. A subcontratación realízase para 
cada curso, atendendo a criterios “de mayor adecuación de capacidades 
y experiencia de la autoescuela en función de la formación que se le 
encomienda impartir, garantizando una impartición de calidad y de 
conformidad con los criterios de economía y eficacia”.  

A decisión de quen imparte os cursos baséase nos “presupuestos 
aportados, la experiencia en realización de cursos de formación 
ocupacional y continua acreditada, la infraestructura y el porcentaje de 
éxito. Eligiendo la propuesta económica más ventajosa”. De acordo con 
estes criterios, o IFES traballou en 2006 con 3 autoescolas da provincia 
de Lugo. 

9.- En escrito do 14 de xaneiro de 2008, con data de entrada no SGDC 
o 18 de xaneiro, un dos denunciantes, don J. J. T. C., titular da 
Autoescola Europa, informa da existencia dun centro a nivel nacional 
denominado Formaster, con 26 delegacións en España, que podería estar 
distribuíndo os cursos subvencionados entre as autoescolas asociadas a 
súa rede. No citado escrito indícase que, en Lugo, a autoescola Avenida é 
a que ostenta a delegación da citada  organización. 

O SGDC informa que deu traslado do escrito antedito á Comisión 
Nacional da Competencia, xa que o ámbito territorial da conduta 
denunciada excede a esta comunidade autónoma de Galicia. 

10.- En escrito do 29 de xaneiro, o mesmo denunciante presenta 
alegacións á información achegada polos denunciados, da que se lle dera 
traslado polo SGDC. No citado escrito admite que as autoescolas 
denunciadas impartiron cursos de formación de maneira puntual, 
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sempre do plan FIP, e que elas non denuncian a exclusividade, senón a 
absoluta desproporción, na concesión de cursos ás tres autoescolas 
denunciadas.

Así mesmo, desminte que a autoescola Europa careza de medios para 
impartir os cursos, xa que conta co certificado de calidade ISO 9001, 
homologación para impartir cursos de vehículos pesados e pistas de 
aprendizaxe. 

11.- Con data 7 de febreiro de 2008, o SGDC eleva ao TGDC, ao abeiro 
do disposto no artigo 49.3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 
competencia, no que propón non incoar procedemento sancionador 
derivado da presunta realización das condutas prohibidas nos artigos 1, 
2 e 3 da LDC, co arquivo das actuacións iniciadas trala denuncia 
presentada por D. J. J. T. C., titular da autoescola Europa, e D. B. C. T., 
propietario da autoescola Benjamín, contra UGT e CC.OO de Lugo e as 
autoescolas Lucus, Avenida e Fontiñas, ao considerar: 

“[A] conduta denunciada pode constituír un caso de infracción 
administrativa por incumprimento da normativa de subvencións, a Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de normas reguladoras de subvencións de 
Galicia e a Lei estatal 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións no que resulte de aplicación, se non se cumpren os criterios 
de selección obxectiva das autoescolas que imparten os cursos de 
formación, de acordo coa normativa e co establecido nas bases 
reguladoras. Esta cuestión deberá ser analizada pola Consellería de 
Traballo, competente para distribuí-los fondos públicos afectados e para 
o control posterior da súa aplicación. E, en última instancia, será a 
xurisdición contencioso-administrativa a que debe resolver calquera 
conflito que se suscite.” 

12.- Con data 5 de marzo de 2008 recibiuse no TGDC escrito do SGDC, 
de data 4 de marzo, no que comunica que na cuestión competencial 
relativa á denuncia a que se fai referencia no punto 7 dos presentes 
Antecedentes, formulada por un dos denunciantes, concretamente, don 
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J. J. T. C., titular da Autoescola Europa, respecto da distribución por 
Formaster de cursos subvencionados entre as autoescolas asociadas a 
súa rede, a Dirección de Investigación, da Comisión Nacional da 
Competencia, considera que a competencia para valorar a citada práctica 
corresponde ás autoridades galegas de defensa da competencia.  

No escrito citado, o SGDC considera que procede a acumulación da 
última denuncia ao presente expediente, ao abeiro do disposto no artigo 
73 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común.  

13.- Con data 14 de marzo de 2008, o Pleno do TGDC acorda acumular 
a denuncia presentada por don J. J. T. C. contra Formaster ao dito 
expediente (5/2007 do SGDC e RA 5/2008. Formación Lugo, deste 
Tribunal), así como reenvialo ao SGDC para que se proceda a dar 
traslado da nova denuncia á denunciada, e incorporar a súa valoración e, 
no seu caso, realizar unha nova proposta.  

14.- Con data 5 de maio de 2008, o SGDC remite ao TGDC a proposta 
de non incoar expediente sancionador, con arquivo de actuacións, da 
denuncia presentada por D. J. J. T. C., titular da Autoescola Europa, e D. 
Benjamín Crecente  Tellado , propietario da Autoescola Benjamín, contra 
UGT e CC OO de Lugo e as autoescolas Lucus, Avenida e Fontiñas, así 
como contra Formaster, por presuntas prácticas contrarias á 
competencia.   

15.- Este Tribunal deliberou e pronunciouse sobre este asunto na súa 
reunión do 19 de xuño de 2008. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

PRIMEIRO.- A presente Resolución dítase ao abeiro do disposto na Lei 
15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia, ao 
tratarse dun expediente non incoado con anterioridade a 
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súa entrada en vigor, de acordo co disposto no apartado 
primeiro da Disposición Transitoria Primeira da citada Lei.  

SEGUNDO.- A Lei 15/2007 de Defensa da Competencia establece no 
artigo 49.3 que o Consello da Comisión Nacional de la 
Competencia poderá acordar non incoar os procedementos 
derivados da presunta realización de condutas prohibidas 
polos artigos 1, 2 e 3 LDC, e o arquivo de actuacións, cando 
considere que non hai indicios de infracción da Lei. En 
virtude da Disposición Adicional Oitava da mesma Lei 
15/2007, esta facultade está atribuída tamén  aos órganos 
de resolución das Comunidades Autónomas con 
competencia na materia; neste caso, ao Tribunal Galego de 
Defensa da Competencia (TGDC). 

TERCEIRO.- A cuestión que debe resolver o TGDC é se, a partir da 
denuncia presentada ou da información achegada polo 
Servizo, acepta a proposta do SGDC de non incoar 
procedemento neste expediente e proceder ao arquivo das 
actuacións -por considerar que non existen indicios de 
infracción da LDC- ou, pola contra, ordena a incoación dun 
procedemento por considerar que no investigado se atopan 
indicios de prácticas contrarias á LDC.  

CUARTO.- O SGDC propón o arquivo da denuncia presentada por 
considerar que os feitos denunciados non constitúen 
infracción dos artigos 1, 2 ou 3 da LDC, se ben, como xa se 
ten reproducido na parte expositiva da presente resolución, 
poderían constituír “un caso de infracción administrativa por 
incumprimento da normativa de subvencións, a Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de normas reguladoras de subvencións de 
Galicia e a Lei estatal 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións no que resulte de aplicación, se non se 
cumpren os criterios de selección obxectiva das autoescolas 
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que imparten os cursos de formación, de acordo coa 
normativa e co establecido nas bases reguladoras”.  

QUINTO.- Para a avaliación da proposta de arquivo realizada polo 
SGCD, o Tribunal considera que existen dúas denuncias, 
tendo a primeira dúas dimensións, xa que, por unha banda, 
os denunciantes sinalan que a actuación denunciada infrinxe 
os artigos 8.3.a), 14, 15 e 17 da Lei 38/2003, xeral de 
subvencións, e o artigo 87 do Tratado da Comunidade 
Europea e, por outra, que tal conduta pode supor: (1) unha 
práctica anticompetitiva entre empresas para restrinxir a 
competencia no mercado; (2) un abuso o explotación da 
posición dominante no mercado da provincia de Lugo polos 
responsables da Autoescola Lucus e, en menor medida, de 
Avenida e Fontiñas; e (3) unha intervención dos poderes 
públicos que afecta á libre competencia.  

SEXTO.- No relativo á primeira dimensión débese subliñar que o 
TGDC ten potestade para resolver sobre as denuncias que 
supoñan infracción dos artigos 1, 2 e 3 da LDC, pero non 
para resolver sobre hipotéticas infraccións doutros ámbitos 
normativos. Consecuentemente, a consideración de se se 
vulneran, ou non, os artigos 8.3.a), 14, 15 e 17 da Lei 
38/2003, xeral de subvencións, e o artigo 87 do Tratado da 
Comunidade Europea, queda fora da súa área de actuación, 
debendo ser avaliada, no seu caso, e tal como sinala o 
SGDC, “pola Consellería de Traballo, competente para 
distribuí-los fondos públicos afectados e para o control 
posterior da súa aplicación. E, en última instancia, será a 
xurisdición contencioso-administrativa a que debe resolver 
calquera conflito que se suscite.” 

SÉTIMO.- A segunda dimensión da primeira denuncia ten que ver co 
feito de se a conduta analizada -a “desproporción na 
concesión dos cursos ás tres escolas denunciadas” por parte 
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das organizacións sindicais UXT e CC.OO. beneficiarias das 
subvencións-  ten efectos na competencia e, máis en 
concreto, se supón: (1) un acordo colusorio entre as 
autoescolas denunciadas para reducir a competencia; (2) un 
abuso da posición dominante no mercado da provincia de 
Lugo polos responsables da Autoescola Lucus e, en menor 
medida, de Avenida e Fontiñas; e (3) “unha intervención dos 
poderes públicos que afecta á libre competencia”.  

OITAVO.- Sobre a desproporción na concesión dos cursos ás tres 
escolas denunciadas, o TGDC entende que nun contexto de 
oferta concurrencial dos cursos, o feito de que estes se 
adxudiquen a un ou a uns poucos concurrentes (neste caso, 
auto-escolas) non supón per se unha infracción da 
competencia, xa que se un concorrente ofertara en varios 
(ou en todos) os cursos as mellores condicións e tivera 
capacidade para proporcionar o servizo, dende unha 
perspectiva de competencia, a concesión sería correcta.  

NOVENO.- O aspecto cuestionable neste caso é se as fundacións dos 
sindicatos UXT e CC.OO., dada a orixe pública dos fondos, 
aplicaron realmente no proceso de subcontratación os 
principios de publicidade, concorrencia e obxectividade, que 
deberían respectar, e aos que fai referencia implícita o 
punto 4. do artigo 22º da Orde do 23 de xuño de 2006, pola 
que se aproba a convocatoria para a concesión das 
subvencións consideradas neste caso, principios que 
favorecen que os efectos distorsionadores do mercado 
derivados do establecemento de subvencións sexa mínimo. 
Asemade, estes principios atópanse estreitamente 
vinculados ao de transparencia, fortemente subliñado tanto 
pola normativa galega coma pola estatal. E estes principios 
deben ser respectados, dado a orixe pública dos fondos, 
aínda que as fundacións implicadas sexan institucións 
privadas e non organismos públicos. Nesta liña atópase o 
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FUNDAMENTO DE DEREITO SEXTO da sentenza do Tribunal 
Supremo, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, 
do 27 de febreiro do 2002 (RJ/2002/2548), que di 
textualmente: “no se comprende que el respeto a los 
principios de publicidad y concurrencia, como exigencia 
impuesta para obtener las ayudas que se financian, puede 
reputarse impropia por la simple circunstancia de que el 
FORCEM sea una institución privada y no se rija por la Ley 
de Contratos del Estado”.  

Agora ben, os posibles incumprimentos da normativa 
administrativa relativa ás subvencións, tal como sinala o 
SGDC, sitúase na Consellería de Traballo, que é o organismo 
competente para realizar os controles posteriores da súa 
aplicación e, en última instancia, na xurisdición competente. 
Por iso, tal conduta queda fora da área de actuación do 
TGDC que, no ámbito sancionador, se limita á avaliación das 
condutas que poidan incumprir os artigos 1, 2 e 3 da LDC.     

DÉCIMO.- Sobre a posible existencia dun acordo colusorio entre as 
auto-escolas denunciadas para reducir a competencia.  

UXT e CC.OO., mediante sendas fundacións, conseguen e 
xestionan cursos subvencionados de formación ocupacional, 
entre os cales se atopan cursos de formación en materia de 
condución. Unha vez acadado un curso, as fundacións de 
UXT e CC.OO. –que non estes sindicatos- contrátano con 
autoescolas sobre a base de diversos criterios. Neste 
proceso, no expediente non se conclúe a existencia de 
acordos entre as auto-escolas, nin para fixar prezos, nin 
para repartirse o mercado, nin noutros supostos restritivos 
da competencia. Asemade, aínda que existira un acordo 
para optar xuntas á subcontratación, non parece que o 
mesmo tivera capacidade para producir o efecto de impedir, 
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restrinxir ou falsear a competencia, xa que as condicións 
dos cursos xa lles veñen fixadas. 

Así pois, polo que se refire ao artigo 1 da LDC, o arquivo 
solicitado polo SGDC é axeitado, xa que dos actos 
denunciados non se desprende indicio algún de acordo 
colusorio entre as autoescolas Lucus, Avenida e Fontiñas. 

DÉCIMO
PRIMEIRO.- Sobre o posible abuso da posición dominante no mercado 

da provincia de Lugo pola Autoescola Lucus e, en menor 
medida, por Avenida e Fontiñas.  
A análise desta posible infracción supón, por unha banda, 
demostrar que a empresa denunciada ten unha posición de 
dominio no mercado e, por outra, que abusa dela. No 
primeiro aspecto, non existe ningún elemento que poida 
facer pensar que no mercado de permisos de conducir de 
Lugo exista algunha auto-escola, e dun xeito particular as 
auto-escolas denunciadas, que posúa unha posición de 
dominio no mercado, entendida esta como unha aptitude 
para modificar dun xeito proveitoso, respecto da situación 
da competencia, o prezo o calquera outra característica do 
produto. Pero mesmo no caso de que a auto-escola Lucus 
dispuxera de tal posición, non hai ningún elemento que 
indique que abusa da mesma no sentido recollido polo 
punto 2 do artigo 2 da LDC. Por tanto, non se pode 
considerar a conduta de Lucus e as restantes auto-escolas 
denunciadas coma un abuso de posición de dominio.  

DÉCIMO
SEGUNDO.- Intervención pública con afectación á libre competencia. O 

artigo 11 da Lei 15/2007 atribúe á Comisión Nacional da 
Competencia, de oficio ou a instancia das administracións 
públicas, a facultade de valorar os criterios de concesión 
das axudas públicas en relación cos seus posibles efectos 
sobre o mantemento da competencia efectiva nos 
mercados, mentres que o artigo 3.3.i) da Lei 6/2004, do 12 
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de xullo, pola que se regulan os órganos de defensa da 
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, atribúe 
ao Tribunal Galego de Defensa da Competencia a función de 
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. En ambos casos, 
trátase de competencias de control sobre criterios de 
concesión das axudas, non dun control sobre o estrito 
cumprimento da normativa aplicable. Consecuentemente 
non entra dentro das competencias do Tribunal o control da 
legalidade das axudas públicas concedidas.  

DÉCIMO
TERCEIRO.- No relativo á segunda denuncia, presentada por un dos 

denunciantes, don J. J. T. C., titular da Autoescola Europa, 
relativa a autoescola Avenida, é de aplicación o recollido no 
FUNDAMENTO XURÍDICO NOVENO desta resolución no 
sentido de que a orixe pública dos fondos impón a 
aplicación no proceso de subcontratación dos principios de 
publicidade, concorrencia e obxectividade, subliñados tanto 
pola normativa galega coma pola estatal. E estes principios 
deben ser respectados aínda que a entidade Formaster sexa 
unha institución privada, e non un organismo público (STS, 
Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, do 27 de 
febreiro do 2002 – RJ/2002/2548). Agora ben, a avaliación 
de se o procedemento de subcontratación seguido por 
Formaster na asignación de cursos á Autoescola Avenida é 
correcto, ou non, debe ser resolto polos órganos 
administrativos correspondentes ou, no seu caso, pola 
xurisdicción competente.

DÉCIMO
CUARTO.- O Tribunal non se pode pronunciar sobre as actividades a 

nivel estatal de Formaster, na súa relación coas autoescolas 
asociadas a súa rede do resto de España, xa que este 
aspecto se atopa fora do seu ámbito competencial. 
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Á vista do anterior, ao non se descubriren indicios razoables 
de prácticas prohibidas pola citada Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, de defensa da competencia, o TGDC coincide co 
criterio do SGDC de que non procede incoar expediente 
sancionador polas condutas denunciadas.  

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

RESOLVE

PRIMEIRO.- Aceptar a proposta do Servizo Galego de Defensa da 
Competencia e non incoar expediente sancionador polas 
condutas denunciadas por D. J. J. T. C., titular da Autoescola 
Europa, e D. B. C. T., propietario da Autoescola Benjamín, 
contra UXT e CC.OO. de Lugo e as autoescolas Lucus, 
Avenida e Fontiñas, por presuntas prácticas contrarias á 
competencia.  

SEGUNDO.- Aceptar a proposta do Servizo Galego de Defensa da 
Competencia e non incoar expediente sancionador polas 
condutas denunciadas por D. J. J. T. C., titular da Autoescola 
Europa, contra a autoescola Avenida, por presuntas 
prácticas contrarias á competencia derivadas da súa 
pertenza á rede da asociación Formaster.  

 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 a partir da data de notificación desta Resolución.  
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RESOLUCIÓN (Expte. RA-6 /2008. Taxación por Peritos 
Terceiros).

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 16 de maio de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
coa composición indicada máis arriba, e sendo Relator o vogal D. 
Fernando Varela Carid, ditou a seguinte Resolución no expediente RA 
6/2008, Taxación por Peritos Terceiros, orixinado pola denuncia de D. A. 
Á.-O. C., presidente do Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos 
Técnicos da provincia de Pontevedra, de 4 de febreiro de 2008 por 
presuntas prácticas contrarias á Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa 
da competencia (LDC). 

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- O 25 de marzo de 2008 tivo entrada no Servizo Galego de Defensa 
da Competencia (SGDC) un escrito da Dirección de Investigación da 
Comisión Nacional de Competencia no que se achegaba unha denuncia 
presentada por D. A. Á.-O. C., presidente do Colexio Oficial de 
Aparalledores e Arquitectos Técnicos da provincia de Pontevedra, 
solicitando que se ditara resolución acordando a inmediata suspensión 
do artigo 64.4ª.a) da Lei 16/2007, do 26 de decembro, pola que se 
aproban os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, e 
posteriormente se anulase e deixase sen efecto o citado artigo. 
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2.- O SGDC, tras as dilixencias oportunas, remitiu o 2 de abril de 
2008 un escrito a este Tribunal propoñendo que se dite resolución neste 
expediente acordando non incoar procedemento algún derivado da 
presunta realización de condutas prohibidas polos artigos 1, 2 e 3 da Lei 
15/2007, de defensa da competencia (LDC), e se proceda ao arquivo das 
actuacións. 

3.- O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC) na 
súa reunión de 8 de abril de 2008 admitiu a trámite o presente 
expediente e nomeou relator ao vogal D. Fernando Varela Carid.  

4.- O Pleno do TGDC na súa reunión do 30 de abril de 2008 deliberou 
e fallou sobre este asunto. 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

PRIMEIRO.- A cuestión de fondo sobre este asunto que debe decidir o 
Tribunal é se acepta a proposta do SGDC de non incoar 
procedemento neste expediente e proceder ao arquivo das 
actuacións ou, pola contra, se debe ordenar a incoación dun 
procedemento por considerar que existen indicios de 
prácticas contrarias á LDC, a partir da denuncia presentada 
ou da información achegada polo Servizo. 

SEGUNDO.- A denuncia de D. A. Á.-O. C., presidente do Colexio Oficial 
de Aparalledores e Arquitectos Técnicos da provincia de 
Pontevedra, está dirixida contra o artigo 64.4ª.a) da Lei 
16/2007, do 26 de decembro, pola que se aproban os 
orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, que 
establece o procedemento para a designación dos chamados 
“peritos terceiros” encargados de efectuar a taxación pericial 
contraditoria para a aplicación dos tributos xestionados pola 
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Administración Tributaria da Comunidade Autónoma de 
Galicia, naqueles supostos en que sexa necesario realizar 
unha comprobación dos valores dos bens obxecto de 
tributación.  

 Os aspectos contemplados nese artigo 64.4ª.a) son dous. 
Por unha parte, o citado artigo establece o modo en que se 
designará o perito terceiro que se encarga da taxación 
pericial contraditoria. Por outra parte, no mesmo artigo 
sinálase que a Administración tributaria competente poderá 
establecer os honorarios para os peritos terceiros que sexan 
designados. A denuncia de D. A. Á. –O. C. diríxese contra 
esas dúas cuestións. 

TERCEIRO.-  Respecto ao primeiro aspecto contemplado no artigo 64.4ª. 
a), o denunciante sinala que se establecen condicións 
restritivas da competencia no sistema establecido pola 
Administración para designar aos peritos terceiros que se 
encarguen da taxación pericial contraditoria, en particular, 
cando o citado artigo dispón que só poderán participar nas 
listas que se elaboren “aqueles colexiados ou asociados que 
teñan centralizada a xestión administrativa e a dirección das 
súas actividades no ámbito territorial da Delegación da 
Consellería de Economía e Facenda correspondente”. 

  Este Tribunal está plenamente de acordo co denunciante en 
que esa condición de adscrición territorial é 
innecesariamente restritiva da competencia, pois por unha 
parte contradice a Lei 7/1997, do 14 de abril, que 
estableceu o principio de colexiación única en todo o 
Estado, e por outra parte, incumpre o disposto nos artigos 1 
e 2 da LDC, que, nos seus respectivos apartados d), 
coinciden en prohibir “a aplicación, nas relacións comerciais 
ou de servizo, de condicións desiguais para prestacións 
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equivalentes que coloquen a uns competidores en situación 
de desvantaxe fronte a outros”.  

  Tampouco parece compatible esa restrición baseada na 
adscrición territorial cos principios xerais de transparencia, 
concorrencia e igualdade de oportunidades, que debe 
defender a Administración, nomeadamente cando fai uso da 
súa capacidade de contratación. 

CUARTO.- A pesar das observacións anteriores, este Tribunal recoñece 
que se aplica neste caso de xeito nídio o disposto no artigo 
4 LDC, referente ás condutas exentas por lei. Na alínea 1 
dese artigo, a LDC establece que “as prohibicións do 
presente capítulo non se aplicarán ás condutas que resulten 
da aplicación dunha lei”. En virtude desta disposición, está 
claro que a actuación da Administración neste caso está 
plenamente amparada pola legalidade, e só cabe, en 
consecuencia, a non incoación do procedemento e o arquivo 
de dilixencias, tal como propón o SGDC. 

QUINTO.- No tocante á determinación de honorarios, este Tribunal 
considera que cabe admitir dentro das prerrogativas da 
Administración, así como de calquera outro demandante no 
mercado, a posibilidade de establecer unilateralmente as 
condicións en que desexa obter un produto ou un 
determinado servizo, entre as que figura de modo 
particularmente importante o prezo que se está disposto a 
pagar, sempre e cando se asuma a posibilidade de non 
poder satisfacer esa necesidade se se establecen unhas 
condicións exclusivamente restrictivas ou fóra de mercado, 
dada a liberdade de contratación que se presupón entre as 
distintas partes actuantes. 

  En opinión deste Tribunal, e desde ese punto de vista, a 
Administración Autonómica, en defensa do interese público 
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e dos administrados, que en última instancia poden ter a 
obriga de facer fronte aos honorarios dos peritos terceiros 
que se contraten, pode establecer as retribucións a percibir 
polos facultativos que desexen efectuar as taxacións 
periciais contraditorias, sempre e cando se faga co carácter 
máis obxectivo posible e previo á elaboración das listas dos 
facultativos interesados en participar. Debe observarse, a 
este respecto, que a participación dos facultativos nas listas 
de peritos terceiros é totalmente voluntaria, tal como indica 
explicitamente a norma que se comenta. 

SEXTO.- En definitiva, este Tribunal considera que, aínda que o 
artigo 64.4ª, a) da Lei 16/2007, do 26 de decembro, pola 
que se aproban os orzamentos da Comunidade Autónoma 
de Galicia, introduce restricións innecesariamente restritivas 
da competencia ao establecer como requisito para a 
selección dos peritos terceiros que participen nos 
procedementos de taxación pericial contraditorias a 
adscrición territorial nas delegacións da Consellería de 
Economía e Facenda, non procede incoar procedemento 
algún derivado da denuncia presentada por D. A. Á.-O. C., 
presidente do Colexio Oficial de Aparalledores e Arquitectos 
Técnicos da provincia de Pontevedra, e deben arquivarse as 
actuacións efectuadas neste expediente, ao existir pleno 
amparo legal para o establecemento dese requisito. 

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

RESOLVEU

PRIMEIRO.- Declarar amparada polas exencións do artigo 4 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, a 
disposición contida no artigo 64.4ª.a) da Lei 16/2007, do 
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26 de decembro, pola que se aproban os orzamentos da 
Comunidade Autónoma de Galicia, nomeadamente no 
referente á adscrición territorial dos facultativos que se 
designen como peritos terceiros nos procedementos de 
taxación pericial contraditoria.

SEGUNDO.- Declarar, en consecuencia co anterior, tanto no referente á 
procedencia dos peritos terceiros como á fixación dos seus 
honorarios pola Administración que non está acreditada 
neste expediente a existencia de ningunha práctica contraria 
á vixente Lei de defensa da competencia e, por tanto, 
corresponde non incoar procedemento algún e debe 
procederse ao arquivo das actuacións. 

TERCEIRO.- Recomendar á Administración autonómica de Galicia a 
modificación do disposto no artigo 64.4ª.a) da Lei 16/2007, 
do 26 de decembro, pola que se aproban os orzamentos da 
Comunidade Autónoma de Galicia, de xeito que se eliminen 
as restricións indicadas respecto á adscrición territorial dos 
facultativos legalmente autorizados para actuar como 
peritos terceiros, de modo que se respecte o principio de 
adhesión voluntaria sen restricións respecto ao lugar de 
procedencia dos facultativos. 

 Comuníquese esta Resolución ao Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, e ao Conselleiro de Economía e Facenda, e notifíquese ao 
interesado, facendo constar que contra ela 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 
contados dende a súa notificación. 
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RESOLUCIÓN DE ARQUIVO (Expte. RA-7/2008. Seguros de 
Decesos).

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 27 de maio de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
coa composición indicada máis arriba e sendo Relator D. Alfonso Vez 
Pazos, vogal, ditou a seguinte resolución no Expediente RA-7/2008, 
Seguro de decesos (Expediente 3/2008, do Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, en diante SGDC), tras examinar a proposta de arquivo 
efectuada polo SGDC, en escrito de data 14 de abril de 2008, das 
actuacións efectuadas en virtude da denuncia presentada por D. G. P. M., 
contra Ocaso, S.A. solicitando que se obrigue a dita compañía a cesar 
nos métodos fraudulentos denunciados e que deixe de atacar o bo nome 
tanto do denunciante como da compañía aseguradora “La Corona, S.A.”. 

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.-  Con data 19 de febreiro de 2008 recibiuse no SGDC un escrito de 
denuncia presentado por D. G. P. M. contra Ocaso, S.A. 

Tal e como resume o SGDC, a conduta denunciada consistiu en que tras 
unha comunicación do denunciante á compañía de seguros Ocaso, S.A., 
informando de que se daban de baixa como asegurados 102 persoas que 
tiñan contratados seguros de deceso: “Ocaso, S.A., mediante axentes 
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enviados aos municipios de Melide, Toques e Santiso, onde residen os 
asegurados, intentou que anularan a súas solicitudes de baixa mediante 
métodos inapropiados”, entre os que se citan o de esixirlles “con 
ameazas de reclamación xudicial o pago dos recibos correspondentes ás 
mensualidades de xaneiro e febreiro de 2008”.

2.- Ao abeiro do disposto no artigo 49.2 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, de defensa da competencia, o SGDC iniciou unha información 
reservada, co obxecto, en primeiro lugar, de coñecer se a conduta 
denunciada podería afectar a un ámbito superior ao da Comunidade 
Autónoma de Galicia. Con esta finalidade solicitou información a Ocaso, 
S.A., que remitiu escrito de contestación en data 7 de marzo de 2008. 

Segundo a denunciada, despois de recibir as fotocopias de 102 cartas de 
baixa asinadas polos tomadores dos seguros, púxose en contacto cos 
interesados, mediante entrevistas persoais. Ademais indica que a 
conduta do Sr. Pazo Montero é o que se chama un “pase de carteira” en 
favor de La Corona, coa que o citado señor ten asinado un contrato de 
axente de seguros. Finalmente, a compañía informa de que vai a 
exercitar accións xudiciais contra o denunciante e a súa dona, por 
infracción da Lei 26/2006, do 17 de xullo, de mediación de seguros e 
reaseguros privados, e da Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de competencia 
desleal.

3.- Á vista de toda a documentación recadada, o SGDC considerou 
que a competencia para coñecer do asunto lle correspondía ás 
autoridades de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de 
Galicia, segundo os puntos de conexión establecidos na Lei 1/2002, do 
21 de febreiro, de Coordinación das Competencias do Estado e as 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa da Competencia, 
criterio que foi compartido pola Dirección de Investigación, da Comisión 
Nacional da Competencia (CNC). 

4.- Tras analizar a denuncia e as alegacións da denunciada, o SGDC 
solicitou á Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, da 
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Consellería de Economía e Facenda, á que lle corresponde o exercicio 
das competencias autonómicas en materia de mediación de seguros, 
información sobre a constancia rexistral das actividades como 
mediadores de seguros de don Gerardo Pazo Montero e dona María del 
Buen Suceso del Nozal Sánchez. Esta última aparece no Rexistro de 
Mediadores de Seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de 
Pensións, do Ministerio de Economía e Facenda, como axente exclusivo 
de Ocaso, S.A. e de Eterna Aseguradora, S.A., empresa tamén do grupo 
Ocaso. O denunciante, polo contrario, non aparece inscrito como axente 
de ningunha compañía.  

5.- Tralas actuacións practicadas, con data 14 de abril de 2008, o 
SGDC elevou a este Tribunal  a proposta de non incoar procedemento 
sancionador derivado da presunta realización das condutas prohibidas 
nos artigos 1, 2 y 3 LDC, co arquivo das actuacións, no expediente 
iniciado trala denuncia presentada por don Gerardo Pazo Montero contra 
Ocaso, S.A. 

6.- Este Tribunal deliberou e pronunciouse sobre este asunto na súa 
reunión do 16 de maio de 2008. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

PRIMEIRO.- A Lei 15/2007 de Defensa da Competencia establece no 
artigo 49.3 que o Consello da Comisión Nacional de 
Competencia poderá acordar non incoar os procedementos 
derivados da presunta realización de condutas prohibidas 
polos artigos 1, 2 e 3 LDC, e o arquivo de actuacións cando 
considere que non hai indicios de infracción da Lei. En 
virtude da Disposición Adicional Oitava da mesma Lei 
15/2007, esta facultade está atribuída tamén  aos órganos 
de resolución das Comunidades Autónomas con 
competencia na materia, no caso de Galicia, este Tribunal.  
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SEGUNDO.-  A cuestión que, entón, debe resolver o TGDC é se acepta a 
proposta do SGDC de non incoar procedemento neste 
expediente e proceder ao arquivo das actuacións ou, pola 
contra, ordenar a incoación dun procedemento por 
considerar que existen indicios de prácticas contrarias á 
LDC, a partir da denuncia presentada ou da información 
achegada polo Servizo.  

TERCEIRO.- O artigo 6 da Lei 26/2006, de 17 de xullo, xa citada, sinala 
que: “Os mediadores de seguros, antes de iniciar a súa 
actividade, deberán figurar inscritos no Rexistro especial 
administrativo de mediadores de seguros, corredores de 
reaseguros e dos seus altos cargos...”. Por lo tanto, como 
cuestión previa, o denunciante no tería ningunha 
lexitimación para comunicar a Ocaso as solicitudes de baixa 
dos seus asegurados en Melide, Toques y Santiso, xa que 
non lle correspondía ningunha labor de mediación nos 
seguros contratados con esa compañía.

Asemade, si exerce unha actividade de axente de seguros de 
La Corona, S.A., tal e como se deduce dos feitos, non 
cumpriría co requisito legal de inscrición no correspondente 
rexistro, tal e como esixe a normativa aplicable. 

CUARTO.- Aparte desa falta de lexitimación do denunciante para 
intervir como axente de seguros en representación da firma 
denunciada, este Tribunal considera que a análise deste 
expediente debe efectuarse baixo a consideración do artigo 
3 LDC que sinala que as autoridades de competencia 
coñecerán dos actos de competencia desleal que por 
falsearen a libre competencia afecten ao interese público. 

 Tal como mostra extensamente a doutrina tanto do extinto 
Tribunal de Defensa de la Competencia como a da actual 
Comisión Nacional de Competencia, o precepto anterior 
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obriga a someter as condutas susceptibles de análise ao 
cumprimento dos requisitos de existencia de competencia 
desleal e de afectación do interese público que derive do 
falseamento da libre competencia. 

 No presente caso, este Tribunal non aprecia afectación da 
libre competencia nin dano do interese público, polo que  
non cabe aplicar o citado artigo 3 LDC, aínda no suposto 
remoto de que se chegase a considerar a existencia de 
competencia desleal nas circunstancias examinadas, polo 
que só cabe admitir a proposta de non incoación do SGDC e 
proceder ao arquivo das actuacións practicadas ata agora.  

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

RESOLVE

ÚNICO.- Admitir a proposta do SGDC de non incoar expediente 
sancionador polas condutas denunciadas por D. G. P. M., 
contra Ocaso, S.A., ao non se apreciaren indicios de 
infracción da Lei de Defensa da Competencia, e acordar o 
arquivo das actuacións iniciadas polo Servizo Galego de 
Defensa da 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 a partir da data de notificación desta Resolución.  
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RESOLUCIÓN DE ARQUIVO (Exp. RA-8/2008. Transporte de 
mercadorias por estrada). 

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 27 de maio de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
coa composición indicada máis arriba e sendo Relator D. José Antonio 
Varela González, presidente do TGDC, ditou a seguinte resolución no 
Expediente RA 8/2008. Transporte de mercadorías por estrada 
(Expediente 10/2008, do Servizo Galego de Defensa da Competencia, en 
diante SGDC) tras examinar a proposta de non incoación do expediente, 
da denuncia presentada por D. L. V. L., en nome e representación de 
Asistencia y Reglaje  Noche y Día, S.L., contra a Dirección Xeral de 
Transportes da Xunta de Galicia. 

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- Con data 17 de abril de 2008 tivo entrada no SGDC un escrito do 
TGDC xunto ao que se remitía unha denuncia presentada no mesmo por 
don L. V. L., en nome e representación de Asistencia y Reglaje Noche y 
Día, S.L., de Vigo, contra a Dirección Xeral de Transportes da Xunta de 
Galicia, por presuntas prácticas restritivas da competencia. 

2.- Tal e como resume o SGDC, os feitos denunciados refírense á 
denegación, por parte da Dirección Xeral de Transportes, da Consellería 
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de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, da Xunta de Galicia, 
do recoñecemento da capacitación profesional para o exercicio da 
actividade de transporte de mercadorías por estrada, en base ao 
incumprimento de determinados requisitos esixidos pola normativa 
aplicable.

Cómpre sinalar que o denunciante non alega a comisión de ningunha das 
condutas prohibidas pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 
competencia, limitándose a reproducir un informe elaborado para o 
TGDC, carente de carácter normativo, e solicitar a condena da Xunta de 
Galicia polos feitos denunciados, así como que se lle recoñeza de oficio 
capacitación profesional para o transporte de mercadorías. 

3.- Á vista dos termos da denuncia, o SGDC remite ao TGDC, en 
aplicación do artigo 49.3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 
competencia, a proposta de non incoar expediente sancionador, co 
correspondente arquivo das actuacións, xa que non se aprecian indicios 
de infracción da citada lei.   

4.- Este Tribunal deliberou e pronunciouse sobre este asunto na súa 
reunión do 16 de maio de 2008. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

PRIMEIRO.- A Lei 15/2007 de Defensa da Competencia establece no 
artigo 49.3 que o Consello da Comisión Nacional de 
Competencia poderá acordar non incoar os procedementos 
derivados da presunta realización de condutas prohibidas 
polos artigos 1, 2 e 3 LDC, e o arquivo de actuacións cando 
considere que non hai indicios de infracción da Lei. En 
virtude da Disposición Adicional Oitava da mesma Lei 
15/2007, esta facultade está atribuída tamén  aos órganos 
de resolución das Comunidades Autónomas con 
competencia na materia, no caso de Galicia, este Tribunal.  
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SEGUNDO.- A cuestión que, entón, debe resolver o TGDC é se acepta a 
proposta do SGDC de non incoar procedemento neste 
expediente e proceder ao arquivo das actuacións ou, pola 
contra, ordenar a incoación dun procedemento por 
considerar que existen indicios de prácticas contrarias á 
LDC, a partir da denuncia presentada ou da información 
achegada polo Servizo.  

TERCEIRO.-  O SGDC propón a non incoación do expediente alegando 
que a Dirección Xeral de Transportes, da Xunta de Galicia, 
non actúa como operador económico. Respecto desta 
cuestión, no seu Fundamento Xurídico 7º da súa Resolución 
do 20 de febreiro de 2008, ditada no Expte. S-2/2007 
(Autobuses de Ourense), o TGDC sinala o seguinte: 

“Neste punto é relevante considerar a posición do Tribunal 
de Defensa da Competencia (TDC) nas resolucións que 
tiveron que examinar actos das Administracións Públicas e, 
en particular, no ámbito do transporte. Na Resolución do 
expediente 419/97, Cruz Roja de Fuengirola, no seu 
Fundamento de Dereito Terceiro, o TDC sinala que cando 
unha autoridade local actúa como regulador, a revisión de 
se a súa actuación se axustou a dereito ou non “es una 
cuestión ajena a la actividad de este Tribunal, que no está 
llamado a revisar la actividad reguladora de las 
Administraciones Públicas”. Esta posición mantense na 
Resolución 363/99 (CSI-D. G. Aviación Civil) que, no 
Fundamento de Dereito Primeiro, sinala: “la revisión de la 
adecuación de los actos administrativos a las Leyes en que 
se fundamentan corresponde a la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa”. Máis recentemente, no  expediente 695/06 
(Transportes Tenerife), o TDC confirmou a liña argumental 
antedita, indicando: “las actuaciones municipales 
relacionadas con la ordenación del transporte urbano se 
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encuentran dentro del campo del Derecho Administrativo y 
en ellas el Ayuntamiento no actúa como operador 
económico, sino en el ejercicio de sus potestades legales. En 
tales casos, la LDC no atribuye a los órganos resolutorios de 
defensa de la competencia capacidad para fiscalizar las 
disposiciones reglamentarias dictadas por los órganos de 
las Administraciones públicas en el ejercicio de sus 
atribuciones legales, ni para dictar resoluciones ejecutivas o 
declarativas en relación con su validez o eficacia, 
correspondiendo esas facultades de forma exclusiva a los 
órganos jurisdiccionales, conforme resulta de lo dispuesto 
por el artículo primero de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

Pola súa banda, no Fundamento de Dereito Segundo da STS 
1348/2006, dise: “La actividad reguladora de los poderes 
públicos, en su aspecto normativo o en cuanto gestor de las 
políticas públicas o relativa a la vigilancia de la actividad de 
los administrados queda excluida de la normativa sobre 
concurrencia desleal”. 

CUARTO.- Polo exposto este Tribunal considera axeitada a proposta 
do SGDC de non incoar expediente sancionar, co 
correspondente arquivo de actuacións. 

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

RESOLVE

ÚNICO.- Admitir a proposta do SGDC de non incoar expediente 
sancionador polas condutas denunciadas por D. L. V. L., en 
nome e representación de Asistencia y Reglaje  Noche y Día, 
S.L. contra a Dirección Xeral de Transportes da Xunta de 
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Galicia, co correspondente arquivo de actuacións, por non 
se apreciaren indicios de conduta prohibida pola Lei 
15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 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 a partir da data de notificación desta Resolución.  
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RESOLUCIÓN (Expte. RA-9 /2008. Aluguer do solo en parques 
eólicos).

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 10 de xullo de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia, coa 
composición indicada máis arriba, e sendo relator D. Fernando Varela 
Carid, vogal, ditou a seguinte Resolución no Expediente RA-9/2008, 
“Aluguer do solo en parques eólicos” (Expediente 9/2008, do Servizo 
Galego de Defensa da Competencia, en adiante SGDC), tras examinar a 
proposta de non incoación de procedemento e arquivo efectuada polo 
SGDC segundo escrito de 8 de maio de 2008. 

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- Con data 27 de marzo de 2008, este Tribunal remitiu ao SGDC 
unha noticia, publicada o 8 de marzo de 2008 nun xornal de ampla 
circulación en Galicia, referente a unhas supostas prácticas 
anticompetitivas entre as empresas produtoras de enerxía eólica en 
relación cos alugueiros que ditas empresas pagan aos propietarios dos 
terreos nos que se instalan parques eólicos. Esa noticia facíase eco 
dunhas declaracións efectuadas en rolda de prensa o 7 de marzo de 
2008 pola Asociación de propietarios de montes chamada Ventonoso. 
2.- Tras a realización de certas dilixencias dentro da fase de 
información reservada, o SGDC remitiu a este Tribunal un escrito con 
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data 8 de maio de 2008 no que se propón a non incoación de 
procedemento e o arquivo das actuacións xa que, en opinión do Servizo, 
non se aprecian indicios de infracción dos artigos 1, 2 e 3 da Lei 
15/2007, de 3 de xullo, de Defensa da Competencia. 

3.- O 2 de xullo de 2008, o Pleno do Tribunal deliberou e fallou sobre 
este asunto.  

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

PRIMEIRO.- A presente Resolución dítase ao abeiro da Lei 15/2007, de 3 
de xullo, de defensa da competencia (en adiante LDC) por 
tratarse dun expediente aberto con posterioridade á súa 
entrada en vigor o pasado 1 de setembro de 2007. 

SEGUNDO.- De acordo co artigo 49 LDC, o inicio do procedemento 
sancionador pode realizarse de oficio ben por iniciativa da 
Dirección de Investigación, no noso caso, do Servizo, ou ben 
por iniciativa do Consello da CNC, no noso caso, o Tribunal. 

Tal como se sinala nos antecedentes de feito, o 8 de marzo 
de 2008 o Tribunal remitiu ao SGDC a noticia aparecida na 
prensa galega referente a posibles prácticas 
anticompetitivas no sector eólico, coa intención de que o 
Servizo efectuara as investigacións oportunas para 
comprobar a veracidade da citada noticia e, no caso de 
apreciar indicios racionais de prácticas contrarias á LDC, 
iniciase a incoación dun expediente sancionador.

TERCEIRO.- O punto 2 do artigo 49 LDC sinala que ante a noticia da 
posible existencia dunha infracción, o Servizo poderá 
realizar unha información reservada para determinar con 
carácter preliminar se concorren as circunstancias que 
xustifiquen a incoación dun expediente sancionador.  
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Pola súa parte, o punto 3 do mesmo artigo 49 LDC 
establece que o Tribunal, a proposta do Servizo, poderá 
acordar non incoar os procedementos derivados da presunta 
realización de condutas prohibidas polos artigos 1, 2 e 3 
LDC e o arquivo de actuacións cando considere que non hai 
indicios de infracción da Lei. Esa capacidade para decidir 
sobre a non incoación e o arquivo de expedientes implica 
necesariamente a capacidade para determinar se un 
expediente debe ser obxecto dunha análise mais detida e, 
no caso de se apreciaren polo Tribunal indicios de 
infracción, instar ao Servizo a que incoe o procedemento 
sancionador correspondente.

CUARTO.- O Servizo, dentro da fase de información reservada iniciada 
para resolver este asunto, remitiu un escrito á Asociación 
Ventonoso, para confirmar se, na opinión desa Asociación, 
existía ou non un pacto entre as empresas eólicas para 
establecer un prezo coordinado para o arrendamento das 
terras onde se instalan os parques eólicos e se achegasen 
datos sobre os posibles infractores, feitos concretos 
denunciados e probas de tal infracción das normas de 
competencia.  

A Asociación Ventonoso, en síntese, respondeu a ese escrito 
indicando que nas súas declaracións efectuadas na rolda de 
prensa de 7 de marzo de 2008 non fixeran alusión a un 
pacto entre as empresas eólicas, reiterando, ao mesmo 
tempo, o contido da nota de prensa distribuída aquel día. 

Á vista desa resposta, o Servizo conclúe, sen máis 
argumentación nin indagación fáctica, que “non aprecia 
indicios de condutas anticompetitivas prohibidas na lei” e, 
en consecuencia e seguindo o disposto no artigo 49 LDC 
antes citado, propón a este Tribunal non incoar expediente 
sancionador e proceder ao arquivo de actuacións. 
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QUINTO.- Examinado o expediente e a información remitida polo 
Servizo, o Tribunal opina que non deben finalizar as 
indagacións e o exame deste asunto analizando 
exclusivamente as declaracións feitas pola Asociación de 
propietarios de montes Ventonoso. 

Ora ben, aínda querendo basear o xuízo sobre a existencia 
ou non dunha conduta contraria ás normas de competencia 
nas meras declaracións da citada Asociación, habería que 
examinar o texto íntegro da nota de prensa distribuída o 7 
de marzo de 2008.

Nesa nota de prensa, a Asociación Ventonoso afirma que 
“en cada zona de implantación futura de novos parques, só 
hai unha empresa que lle estea a ofertar contratos aos 
propietarios. Polo tanto, non está a existir competencia real 
entre as eólicas, nin concorrencia competitiva. A falta de 
competencia leva ás empresas a ofertarlles `contratos lixo´ 
aos propietarios.”  

Esas afirmacións da Asociación Ventonoso respecto das 
prácticas das empresas eólicas, se ben non constitúen un 
elemento suficiente para inculpar a esas empresas, impiden 
chegar á conclusión á que chega o Servizo de inexistencia 
de indicios de infracción. Polo contrario, o Tribunal estima 
que, á vista desas declaracións, non se pode descartar a 
existencia de tales indicios. 

SEXTO.- En todo caso, o Tribunal considera que as declaracións da 
Asociación Ventonoso non poden ser o único elemento 
sobre o que basear un xuízo razoado sobre a existencia ou 
non de prácticas anticompetitivas neste expediente.  
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Tal como sinala o artigo 32 do Real Decreto 261/2008, de 
22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de 
Defensa da Competencia, a actuación do Servizo, cando 
efectúa a cualificación dun expediente, debe estenderse a 
unha indagación obxectiva sobre as prácticas obxecto de 
análise dentro do mercado de referencia, é dicir, neste caso, 
o aluguer do solo onde se instalan os equipos 
electromecánicos para a produción de enerxía eólica. 

O Tribunal entende que cómpre realizar tal indagación 
obxectiva que, neste caso, debería atinxir como mínimo á 
recollida da seguinte información por parte do SGDC: 

- Análise dos alugueiros pagados realmente aos 
propietarios das terras onde xa se instalaron parques 
eólicos, durante os dous últimos anos, para tratar de 
examinar se existe ou non coincidencia no nivel de prezos e 
na súa evolución no tempo. 

- Identificación das empresas que están negociando en cada 
zona na actualidade os alugueiros de futuros parques 
eólicos e se esas empresas representan a unha ou varias 
empresas eólicas. 

- Análise dos contratos subscritos entre esas empresas 
intermediarias e as empresas eólicas. 

- Análise das ofertas que, en cada zona, están facendo as 
empresas que negocian os referidos alugueiros e 
comparación dos mesmos cos prezos pagados en parques 
xa instalados. 

SÉTIMO.- Por todo o anterior, este Tribunal estima que non se pode 
considerar probado que non existan indicios de condutas 
anticompetitivas neste caso, polo que procede ordenar que 
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o SGDC realice unha indagación obxectiva en liña co 
indicado no fundamento anterior e todas as demais probas 
que sexan precisas ata a completa cualificación xurídica 
deste asunto. 

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

RESOLVE

ÚNICO.- Considerar insuficientes as actuacións do SGDC para 
esclarecer os feitos que motivaron o inicio de oficio de 
dilixencias por supostas prácticas contrarias á Lei 15/2007, 
de 3 de xullo, de defensa da competencia neste expediente 
e, por tanto, declarar que non procede o arquivo de ditas 
actuacións senón a continuación das indagacións ata a 
completa cualificación xurídica do caso, facendo constar 
que o Servizo debe achegar ao expediente información 
veraz e contrastada como mínimo dos seguintes aspectos: 

- Análise dos alugueiros pagados realmente aos 
propietarios das terras onde xa se instalaron parques 
eólicos, durante os dous últimos anos, a partir da 
información que proporcionen os propietarios das terras e 
as empresas eólicas. 

- Identificación das empresas que están negociando, en 
cada zona, na actualidade os alugueiros de futuros parques 
eólicos e se esas empresas representan a unha ou a varias 
empresas eólicas. 

- Análise dos contratos subscritos entre esas empresas 
intermediarias e as empresas eólicas. 
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- Análise das ofertas que, en cada zona, están facendo as 
empresas que negocian os referidos alugueiros e 
comparación das mesmas cos prezos pagados en parques 
xa instalados. 

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



          Memoria 2008 

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

156



          Memoria 2008 

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

157

RESOLUCIÓN (Expte. RA-10 /2008. Autoescolas de 
Pontevedra).

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 31 de xullo de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia, coa 
composición indicada máis arriba, e sendo relator D. José Antonio Varela 
González, presidente, tras examinar a proposta de non incoación de 
procedemento e  arquivo efectuada polo SGDC segundo escrito de 10 de 
xuño de 2008,ditou a seguinte Resolución no Expediente RA-10/2008, 
“Autoescolas de Pontevedra” (Expediente 4/2008, do Servizo Galego de 
Defensa da Competencia, en adiante SGDC).  

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- Na Resolución ditada polo TGDC, o 27 de decembrto de 2007, no 
expediente S 1/2007, “Autoescolas de Vigo”, o Pleno do Tribunal 
acordou instar ao SGDC a que iniciara unha investigación sobre a posible 
existencia de prácticas concertadas polas autoescolas da mesma 
provincia, que realizan os seus exames en Pontevedra. 

2.- Co obxecto de dar cumprimento ás instruccións do Tribunal, o 
SGDC, ao abeiro do disposto no artigo 49.2 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, de defensa da competencia (en diante LDC ou  Lei 15/2007), 
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acordou iniciar unha información reservada para coñecer se existían 
circunstancias que xustificaran a incoación dun expediente sancionador. 

3.- Na citada información reservada,o SGDC solicitou á Xefatura 
Provincial de Tráfico Pontevedra unha listaxe das autoescolas da 
provincia de Pontevedra que realizaban os seus exames nesa cidade, con 
indicación da súa titularidade. 

4.- A partir dos datos anteriores, o SGD requiriu a cada unha das 
autoescolas a información contida nun formulario, coa posibilidade de 
efectuar as alegacións que estimaran oportunas  

5.- Á vista da información remitida, e ao non apreciaren unha 
identidade de prezos  que afectase a un volume substancial de 
autoescolas, o SGDC chega á conclusión de que non existen indicios que 
xustifiquen a incoación dun expediente sancionador por infracción do 
artigo 1 LDC.  

6.- Sobre a base dos feitos anteriores, o SGDC elevou ao TGDC, en 
data 10 de xuño de 2008, ao abeiro do disposto no artigo 49.3 LDC a 
proposta de non incoar expediente sancionador, co arquivo das 
actuacións. 

7.- O 30 de xullo de 2008, o Pleno do Tribunal deliberou e 
pronunciouse sobre este asunto.  

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

PRIMEIRO.- A presente Resolución dítase ao abeiro da Lei 15/2007, de 3 
de xullo, de defensa da competencia, por tratarse dun 
expediente aberto con posterioridade a súa entrada en 
vigor, o pasado 1 de setembro de 2007. 
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SEGUNDO.- O artigo 49 LDC indica que o inicio do procedemento 
sancionador pódese realizar de oficio sexa por iniciativa da 
Dirección de Investigación, no caso galego, do Servizo, ou 
sexa por iniciativa do Consello da CNC, no caso galego, o 
Tribunal.

Tal como se sinala nos antecedentes de feito, as actuacións 
levadas a cabo polo SGDC teñen a súa orixe na Resolución 
do TGDC, do 27 de decembro de 2007, na que se 
consideraba acreditada a comisión dunha recomendación 
colectiva durante os anos 2003, 2004 e 2005, sancionada 
polo artigo 1.1 LDC, por parte da Asociación Provincial de 
Autoescolas da provincia de Pontevedra, así como a 
concertación de prezos, tamén sancionada polo mesmo 
precepto, da que se consideraron autoras diversas 
autoescolas que celebraban os exames en Vigo. 

Na parte dispositiva da citada Resolución, o Pleno do 
Tribunal acordou instar ao SGDC a que iniciara unha 
investigación sobre a posible existencia de prácticas 
concertadas polas autoescolas da mesma provincia, que 
realizaban os exames en Pontevedra, xa que as mesmas 
estaban tamén vencelladas á Asociación Provincial de 
Autoescolas de Pontevedra, que fora sancionada por una 
recomendación colectiva, tipificada no artigo 1.1 LDC. 

TERCEIRO.- Ante a noticia da posible existencia dunha infracción, o 
artigo 49 LDC, no seu punto 2, sinala que o Servizo poderá 
realizar unha información reservada co obxecto de verificar 
a existencia de circunstancias que xustifiquen a incoación 
dun expediente sancionador. 

Pola súa parte, o punto 3 do mesmo artigo 49 LDC 
establece a capacidade do Tribunal para acordar, a proposta 
do Servizo, a non incoación do procedemento e o arquivo de 
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actuacións. Esa capacidade de decisión implica 
necesariamente a capacidade paralela de determinar se un 
expediente debe ser analizado dun xeito máis detido e, no 
seu caso, de instar ao Servizo a que incoe o procedemento 
sancionador correspondente. 

CUARTO.- No procedemento de información reservada desenvolvido no 
caso examinado, o Servizo “non aprecia a existencia de 
indicios que xustifiquen a incoación dun expediente 
sancionador, por non existir unha identidade de prezos que 
afecte a un volume substancial de autoescolas, nin polo 
tanto, poida deducirse  a existencia dunha práctica 
concertada que vulnere a lei”, polo que propón o arquivo 
das actuacións. 

QUINTO.- Se ben o Tribunal observa que, considerando os prezos 
proporcionados polo conxunto das autoescolas para os 
servizos vinculados á obtención do permiso de conducir tipo 
B, se observan variacións neles, a análise da información 
recollida polo SGDC no expediente:  

 - Amosa coincidencias nos prezos das clases prácticas para 
a obtención do permiso de conducir tipo B entre diversas 
autoescolas, dun xeito particular entre as localizadas na 
comarca de Pontevedra e as localizadas na comarca do 
Morrazo.

 - Nas comarcas anteriores, algunhas das autoescolas 
contactadas non aportan facturas, ou proporcionándoas non 
confirman as tarifas indicadas.  

 - Non se recollen datos sobre os prezos do servizos para a 
obtención do permiso de conducir tipo B correspondentes 
ao ano 2006.

SEXTO.- O Tribunal considera que a carencia de elementos que 
permitan confirmar a veracidade das declaracións dalgúns 
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responsables das autoescolas contactadas non permite ter 
unha idea inequívoca sobre a existencia, ou non, de indicios 
de prácticas anticompetitivas neste caso. Por iso, ao abeiro 
do  artigo 32 do Real Decreto 261/2008, de 22 de febreiro, 
polo que se aproba o Regulamento de Defensa da 
Competencia, considera preciso continuar coas indagacións 
para completar e contrastar obxectivamente a información 
proporcionada.  

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

RESOLVE

PRIMEIRO.- Declarar que non procede o arquivo das actuacións, senón a 
continuación das indagacións.

SEGUNDO.- Solicitar a recollida de información adicional sobre as 
seguintes autoescolas: 

- Almar S.L. (seccións de Estribela e Marín), 
- Bueu S.L., 
- Centro de Conducción Arias S.L. (seccións de Poio e 

  Pontevedra), 
- Dorna (seccións de Moaña, Vilaboa e Cangas), 
- Jasp
- Marín,
- Miguel,
- Morrazo (seccións de Cangas e Moaña), 
- Peregrina,
- Pernas (sección de Pontevedra), 
- Pontevedra,
- Poyo San Juan S.L. (sección de Poio),  
- San Salvador, 
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- Tambo (seccións de Marín e Pontevedra), 
- Teucro (seccións de Pontevedra e Pontecaldelas).  

TERCEIRO.- A información a recoller das autoescolas citadas no punto 
anterior, debe incluír, como mínimo, a relativa ás dúas 
tarifas seguintes: 

- tarifa correspondente ao concepto “Curso completo” 
(matrícula máis 4 meses [ou máis] de clases teóricas máis 
tramitación do expediente; no caso de que non se aplique o 
concepto “Curso completo” deben indicarse as tarifas da 
“Matrícula”, “Clases teóricas” e “Xestión do expediente”) para 
a obtención do permiso de conducir tipo B.  
- tarifa das “Clases prácticas” para a obtención do permiso 
de conducir tipo B.

CUARTO.- As dúas tarifas anteriores, con IVE incluído, deben ser 
proporcionadas para os anos 2006, 2007 e 2008. Nestes 
tres anos, e co fin de homoxeneizar a información, as tarifas 
indicadas deben ser ás vixentes no mes de xuño. Para 
verificar a conformidade da información aportada, cada 
autoescola debe aportar dúas facturas correspondentes ao 
mesmo mes (xuño). 

 Comuníquese esta Resolución ao Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, e notifíquese aos interesados, informandoos de que contra 
ela non cabe recurso algún, sen prexuízo dos actos que procedan cando 
este Tribunal dite Resolución definitiva. 
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RESOLUCIÓN DE ARQUIVO (Expte. RA-11/2008. Tapicerías de 
Santiago de Compostela). 

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela,  a14 de setembro de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
coa composición indicada máis arriba e sendo Relator D. Alfonso Vez 
Pazos, vogal, ditou a seguinte resolución no Expediente RA-11/2008, 
Tapicerías de Santiago de Compostela (Expediente 1/2008, do Servizo 
Galego de Defensa da Competencia, en diante SGDC), tras examinar a 
proposta de arquivo efectuada polo SGDC, en escrito de data 23 de xuño 
de 2008.

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- Con data 10 de xaneiro de 2008 recibiuse no SGDC denuncia 
presentada por D. M. J. F. T. e D. M. T. P. R., administradoras de 
Temainteriores, S. C., por presuntas prácticas restritivas da competencia 
no sector da venda de artigos de decoración para o fogar, contra “Julio 
Tapicerías”, situada na rúa Alfredo Brañas, nº 21, de Santiago de 
Compostela, por condutas desleais tipificadas polo artigo 3 da Lei 
15/2007, do 13 de xullo, de Defensa da Competencia (LDC en diante), 
en relación cos artigos 5 e 14 da Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de 
competencia desleal.  
2.- A conduta denunciada consistiría na presión realizada por “Julio 
Tapicerías”, mediante “sistemáticas ameazas de cese  de compra do seu 
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material”, sobre subministradores comúns para que non venderan papeis 
pintados a Temainteriores, S. C., empresa de recente creación. A efectos 
acreditativos, as denunciantes indican que o provedor “D. F. B., que 
trabaja en el ramo de alfombras” deixoulles de subministrar mercadorías 
“alegando la presión al que le somete la denunciada”. A forza de tal 
presión basearíase en que a empresa denunciada é un cliente de 
entidade, cunha actividade consolidada no mercado ao longo dos anos.  

3.- Ao abeiro do disposto no artigo 49.2 LDC, o SGDC iniciou unha 
información reservada, co obxecto de esclarecer con carácter preliminar 
se concorrían as circunstancias que puideran xustificar a incoación dun 
expediente sancionador. 

4.- No trámite de información reservada, o SGDC solicitou información 
a D. F. B. S., administrador de Belso Alfombras S.L., o provedor que, 
presuntamente, deixara de subministrar mercadorías ás denunciantes.  

5.- Mediante escrito remitidos ao SGDC, en data 7 de marzo de 2008, 
D. F. B. S. indica que a empresa Julio Tapicerías aparece na súa listaxe de 
clientes, ao tempo que nega que Belso Alfombras S.L. deixara de 
subministrar mercadorías ás denunciantes. Na súa resposta tamén 
achega unha factura a Temainteriores, S.C., do 21 de decembro de 2007, 
por un importe de 1.196,42 € (IVE incluído).  

6.- Pola súa banda, D. J. I. V., titular e administradora de Julio 
Tapicerías, indica no seu escrito de 12 de maio, que non mantén, nin ten 
mantido, relacións comerciais con “D. F. B.”, achegando como proba a 
súa listaxe de subministradores.  

7.- Ante a inconsistencia das respostas anteriores, D. F. B. S., en 
escrito remitido ao SGDC o 23 de maio de 2008, indica que Julio 
Tapicerías aparece na súa listaxe de clientes, pero que pode ser que non 
se lle facturara nada nos últimos anos. Adicionalmente, D. J. I. V. achega 
ao SGDC, en escrito remitido o 27 de maio de 2008, un fax que lle 
remitira D. F. B. S., no que se indica que a listaxe de clientes remitida ao 
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SGDC aparecen tanto os clientes reais como os potenciais, ao tempo que 
confirma que “no hemos emitido ninguna factura en su nombre en el 
periodo solicitado”.

8.- Dadas as respostas de D. F. B. S. e de D. J. I. V., unha das 
denunciantes, D. M. J. F. T., modifica a súa denuncia indicando que non é 
Belso Alfombras, S.L. a empresa que actuou nos termos denunciados, 
que quen o fixo foi “F. B. Representaciones”, outra entidade da que é 
responsable D. F. B. S., que ten o mesmo domicilio que Belso Alfombras, 
S.L., e que é a que realmente subministra papeis pintados. Agora ben, no 
mesmo escrito, a denunciante indica que D. F. B. é un comisionista, que 
actúa en nome e representación de diversas empresas, entre elas Ankara, 
do grupo “Casa y Jardín”. Do escrito parece que son os produtos desta 
empresa os que foron solicitados pola denunciante e no foron servidos.  

9.- Este Tribunal deliberou e pronunciouse sobre este asunto na súa 
reunión do 10 de setembro de 2008. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

PRIMEIRO.- A Lei 15/2007 de Defensa da Competencia establece no 
artigo 49.3 que o Consello da Comisión Nacional de 
Competencia poderá acordar non incoar os procedementos 
derivados da presunta realización de condutas prohibidas 
polos artigos 1, 2 e 3 LDC, e o arquivo de actuacións cando 
considere que non hai indicios de infracción da Lei. En 
virtude da Disposición Adicional Oitava da mesma Lei 
15/2007, esta facultade está atribuída tamén  aos órganos 
de resolución das Comunidades Autónomas con 
competencia na materia, no caso de Galicia, este Tribunal.  

SEGUNDO.- A cuestión que, entón, debe resolver o TGDC é se acepta a 
proposta do SGDC de non incoar procedemento neste 
expediente e proceder ao arquivo das actuacións ou, pola 
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contra, ordenar a incoación dun procedemento por 
considerar que existen indicios de prácticas contrarias á 
LDC, a partir da denuncia presentada ou da información 
achegada polo Servizo.  

TERCEIRO.-  Como ben indica o SGDC a denuncia diríxese 
exclusivamente contra “Julio Tapicerías”, atribuíndolle unha 
conduta ilícita, consistente en “exercer presións sobre 
provedores comúns para que estes non vendan mercancía á 
denunciante”; non se dirixe contra Belso Alfombras, S.L., o 
único provedor común ó que se fai referencia na denuncia, 
nin contra F. B. Representaciones, o subministrador cara o 
que posteriormente se fai referencia. Non se denuncia, pois, 
a existencia dun posible acordo ou práctica concertada entre 
“Julio Tapicerías” e F. B. Representaciones nin, dada a 
natureza de comisionista deste último, entre “Julio 
Tapicerías” e “Casa y Jardín”, senón soamente a hipotética 
conduta de presión de “Julio Tapicerías” sobre diversos 
subministradores non identificados, agás o anteriormente 
referido.  

CUARTO.- Dado que nin se denuncia nin hai indicios de acordos 
colusorios, débese analizar se a conduta denunciada pode 
constituír: 1) un abuso de posición de dominio ou 2) 
competencia desleal con afectación ó interese público. 

QUINTO.- As dilixencias efectuadas polo SGDC indican que non 
existen indicios de que “Julio Tapicerías” teña unha posición 
de dominio no mercado de venda de artigos de decoración 
para o fogar na cidade de Santiago de Compostela, dada a 
“existencia de, polo menos, 17 tendas de decoración na 
cidade”, polo que, ao non existir posición de dominio, non 
pode haber abuso de tal posición.  
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SEXTO.-  Temainteriores, no seu escrito inicial, denuncia a presunta 
infracción dos artigos 5 e 14 da Lei 3/1991, do 10 de 
xaneiro, de competencia desleal. Agora ben, o feito de que 
unha empresa realice prácticas de conduta desleal non 
implica necesariamente que estas deban ser examinadas e, 
no seu caso, sancionadas polos órganos administrativos de 
defensa da competencia. En efecto, o artigo 3 LDC supedita 
e limita a intervención deste órganos no caso de actos de 
competencia desleal á afectación do interese público. Por 
tanto, se non existira tal afectación, aínda que a conduta 
fora unha práctica desleal, non lle correspondería aos 
órganos administrativos de defensa da competencia 
investigala e resolvela. 

SÉTIMO.-  No presente caso, non é posible apreciar indicios de 
afectación do interese público, senón soamente un conflito 
entre empresas particulares, que debe ser resolto polos 
Xulgados do Mercantil, que teñen a competencia da 
avaliación das condutas desleais nas que o interese público 
non se vexa afectado. Este Xulgado poderá apreciar, no seu 
caso, se efectivamente a conduta descrita ten encaixe na xa 
citada Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de competencia 
desleal.

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

RESOLVE

ÚNICO.- Admitir a proposta do SGDC de non incoar expediente 
sancionador polas condutas denunciadas por D. M. J. F. T. e 
D. M. T. P. R., administradoras de Temainteriores, S. C., 
contra “Julio Tapicerías”, ao non se apreciaren indicios de 
infracción da Lei de Defensa da Competencia, e acordar o 
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arquivo das actuacións iniciadas polo Servizo Galego de 
Defensa da 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 a partir da data de notificación desta Resolución.  
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RESOLUCIÓN (EXP. RA-15/2008. Hostalería de Santiago de 
Compostela).

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 16 de xaneiro de 2009. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia, coa 
composición indicada máis arriba e sendo Relator D. Alfonso Vez Pazos, 
vogal do TGDC, ditou a seguinte resolución no Expediente RA 15/2008. 
Hostalería de Santiago de Compostela (Expediente 15/2008, do Servizo 
Galego de Defensa da Competencia) tras examinar a proposta de non 
incoación do expediente, da denuncia presentada por D. F. M. S., en 
nome e representación da Asociación de Hostelería Nocturna de 
Compostela, contra diversos establecementos hoteleiros e de 
restauración de Santiago de Compostela, por presuntas prácticas 
contrarias á normativa de defensa da competencia. 

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- Con data 6 de agosto de 2008 tivo entrada no Servizo Galego de 
Defensa da Competencia (en diante SGDC) o escrito de denuncia 
presentado por don Francisco Méndez Senlle, en nome e representación 
da Asociación de Hostelería Nocturna de Compostela, por presuntas 
prácticas restritivas da competencia levadas a cabo por varios 
establecementos hoteleiros e de restauración de Santiago de 
Compostela. En concreto, a denuncia formúlase contra os titulares dos 
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hoteis Puerta del Camino, AC Palacio del Carmen, Gran Hotel, San 
Francisco Hotel Monumental, Los Abetos, NH Obradoiro, Pazo de San 
Lorenzo y Hostal de los Reyes Católicos. Porén a especificación destes 
hoteis -“os infractores máis importantes”-, o citado escrito recolle que 
as prácticas denunciadas tamén son realizadas por outros hoteis e 
restaurantes especializados de Santiago de Compostela, Brión, Teo e 
Padrón. 

2.- Segundo se recolle no infome-proposta do SGDC, os feitos 
denunciados son os seguintes: 

• “Os hoteis indicados organizan ‘dende hai dous ou tres anos” 
banquetes, vodas, bautizos,... “ofrecendo ós seus clientes ademais da 
comida, música, baile e actuacións en directo de músicos, grupos 
musicais, pinchadiscos, etc., acompañados tamén dun servizo de ‘barra 
libre”, ata as 6 ou as 7 da mañá, polo que acaban converténdose en 
xigantescas salas de festas, salas de baile, salas de concertos, pubs ou 
discotecas”.

• Estas condutas son ilegais, xa que os denunciados non contan coa 
licenza de “salón de banquetes”, tal e como se esixe no Decreto 
242/2004, do 18 de novembro, polo que se aproba o Catálogo de 
actividades recreativas e espectáculos públicos da Comunidade 
Autónoma de Galicia, modificado polo Decreto 160/2005, do 2 de xuño. 

• No suposto de dispoñer desta licenza de “salón de banquetes” 
soamente poderían desenvolver actividade de baile”, non ofrecer 
actuacións en directo, nin concertos, nin sesións de pinchadiscos. Nestes 
casos estarían infrinxindo a Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, 
sobre protección de seguridade cidadá na que se considera infracción 
grave a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas 
carecendo de autorización. 

• Os establecementos de hostalería nocturna están sometidos a 
continuas inspeccións e visitas policiais para impedir que realicen 
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actividades para as que non teñen licenza ou incumpran horarios de 
peche, o que non ocorre cos establecementos denunciados. Estes 
incumpren o disposto na Orde do 16 de xuño de 2005 pola que se 
determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e 
establecementos públicos. Sobre esta cuestión, denunciase a 
“pasividade, deixación de funcións e desatención da Policía Local de 
Santiago” cando membros da Xunta Directiva da asociación chamaron 
por teléfono para denuncia -los excesos de horarios dos hoteis.” 

3.- A xuízo do denunciante, os citados feitos constitúen “unha 
práctica conscientemente paralela, que ten por obxecto ou produce o 
efecto de impedir, restrinxir ou falsea-la competencia no termo 
municipal de Santiago de Compostela e comarca e, en particular, 
consiste na aplicación de condicións desiguais, para prestacións 
equivalentes que colocan ós competidores en situación desvantaxosa 
fronte a outros”. Así mesmo, constituirían actos de competencia desleal 
xa que os hoteis obteñen unha vantaxe competitiva mediante a 
infracción de leis. 

4.- Para o denunciante, os afectados por tales condutas serían todos 
os establecementos de hostalería nocturna de Santiago de Compostela e 
comarca, non só os membros da asociación denunciante, que 
representan o 30% dos locais de ocio e entretemento nocturno dese 
territorio. 

5.- Finalmente, o denunciante da conta de todas as accións 
emprendidas, tanto ante o Concello de Santiago de Compostela, como na 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta 
de Galicia, achegando copia das denuncias presentadas polos mesmos 
feitos. 

6.- O SGDC, tras determinar a competencia dos órganos autonómicos de 
defensa da competencia, en aplicación dos puntos de conexión 
establecidos na Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de Coordinación das 
Competencias do Estado e as Comunidades Autónomas en materia de 
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Defensa da Competencia, iniciou o trámite de información reservada, ao 
abeiro do disposto no artigo 49.2 LDC, co obxecto de determinar, con 
carácter preliminar, acerca da posible existencia de indicios dunha 
práctica prohibida polos artigos 1, 2 ou 3 LDC. Neste trámite 
solicitáronse alegacións ós establecementos denunciados, así como 
informe sobre o contido da denuncia ás Concellerías de Urbanismo e 
Vivenda, e de Mobilidade, Seguridade Cidadá e Servizos, do Concello de 
Santiago de Compostela. 

7.- Con data 26 de setembro de 2008 tivo entrada no SGDC un novo 
escrito do denunciante no que se xuntaba copia dunha resolución do 
Concello de Santiago de Compostela de incoación de expediente de 
reposición da legalidade urbanística contra Promociones Turísticas 
Jacobeas, SA. (Hotel Los Abetos) e copias parciais das notificacións 
doutras resolucións que afectan ás entidades Camino Santo, SA. (Hotel
Puerta del Camino); Compostela de Alojamientos y Servicios, SA. (Gran 
Hotel Santiago) e Hotel Obradoiro, S.A. (Hotel NH Obradoiro).

8.- Como se recolle no informe-proposta, as denunciadas presentaron 
alegacións, nas que argumentan o seguinte: 

• “Que as actividades denunciadas non se prestan nestes 
establecementos dende hai “2 ou 3 anos” como se di na denuncia, senón 
dende datas anteriores (excepto no Hotel San Francisco, que comezou as 
súas actividades a finais de 2005), en base á licenza de hotel con 
restaurante da que dispoñían (licenza de restaurante no caso do Pazo de 
San Lorenzo). 

• Que dende a entrada en vigor do Decreto 160/2005, do 2 de 
xuño, polo que se modifica o Decreto 292/2004, do 18 de novembro, 
polo que se aproba o catálogo de espectáculos públicos e actividades 
recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia, regúlase como 
independente a actividade “salón de banquetes”, sendo dubidosa a 
aplicación retroactiva destas normas “.
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Algúns establecementos xa solicitaron, non obstante, a nova licenza 
(Pazo de San Lorenzo, Hotel Los Abetos, Hotel NH Obradoiro), mentres 
que outros comunican que procederán a tramitala de inmediato (Gran 
Hotel, Hotel Puerta del Camino, Hotel Monumento San Francisco). 

• Os mercados afectados son distintos, xa que os servizos que 
prestan os establecementos de hostalería nocturna e os hoteis, nas 
celebracións con comida e baile posterior, son tamén distintos.” 

9.- Con data 20 de outubro de 2008 recibiuse no SGDC a 
documentación enviada polo Concello de Santiago de Compostela, 
consistente en copias dos expedientes incoados na Sección de Disciplina 
Urbanística — Urbanismo contra Promociones Turísticas Jacobeas, SA. 
(Hotel Los Abetos); Camino Santo, S.A. (Hotel Puerta del Camino); 
Compostelana de Alojamientos y Servidos, SA. (Gran Hotel Santiago) e 
NH Hoteles (NH Obradoiro).

Os citados expedientes foron abertos por denuncia da mesma Asociación 
de Hostelería Nocturna de Compostela, por inadecuación das licenzas 
dos hoteis denunciados para ofrecer banquetes con música. Como 
destaca o SGDC, nos expedientes aparecen informes do xefe da sección 
de licenzas nos que se indica que: 

“ningún local aberto con anterioridade ten licenza específica de salón de 
banquetes”. ‘Se o restaurante do hotel celebra vodas, como parece se-lo 
caso, deberá solicitar ampliación da licenza para a actividade de salón de 
banquetes”. Tamén aparecen informes xurídicos sobre se estes hoteis 
deben contar con licenza de actividade cualificada como inocua ou ben 
como molesta, de acordo co previsto no RAMINP (Regulamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas): “... moitos 
pequenos hoteis contan con licenza de actividade inocua e os maiores 
establecementos hoteleiros contan con licenzas tramitadas como 
molestas. Moi poucos son os que non contan con licenza en regra para a 
súa actividade principal”. Se o proxecto de hotel tivera incluído 
expresamente o servizo de restaurantes ou cafeterías abertas ó público 
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entre os que son obxecto de licenza, esta debe tramitarse de acordo co 
RAMINP. Neste informe xurídico indícase tamén que se a licenza do 
establecemento inclúe o servizo de restaurante ou cafetería, podería 
servir comidas, pero non celebrar bailes posteriormente. Para isto 
requiren licenza específica de salón de banquetes.  

Engádese tamén que:

 “Sería conveniente remitir un comunicado ós sectores afectados 
(asociación de hostaleiros, hoteis, comunicado en prensa) que deben 
solicitar que, ademais da súa licenza de restaurante ‘normal’, figure na 
súa licenza o uso de salón de banquetes para que poida seguir 
celebrando bailes despois das comidas de vodas ou primeiras comuñóns 
con arranxo á disposto no Catálogo de actividades. E unha obriga dos 
interesados adaptarse ó catálogo.” 

10.- Unha vez avaliada a información dispoñible, o SGDC remitiu ao 
TGDC, en data 29 de outubro de 2008, a proposta de non incoar 
expediente sancionador, co correspondente arquivo da denuncia, ao non 
apreciar indicios de infracción da citada lei. 

11.- Este Tribunal deliberou e pronunciouse sobre o asunto na súa 
reunión do 15 de xaneiro de 2008. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

PRIMEIRO.- A Lei 15/2007, de Defensa da Competencia, establece no 
artigo 49.3 que o Consello da Comisión Nacional de 
Competencia poderá acordar non incoar os procedementos 
derivados da presunta realización de condutas prohibidas 
polos artigos 1, 2 e 3 LDC, e o arquivo de actuacións cando 
considere que non hai indicios de infracción da Lei. En 
virtude da Disposición adicional oitava da mesma Lei 
15/2007, esta facultade está atribuída tamén aos órganos 
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de resolución das Comunidades Autónomas con 
competencia na materia, no caso de Galicia, este Tribunal. 

SEGUNDO.- A denuncia formúlase contra os titulares dos hoteis Puerta 
del Camino, AC Palacio del Carmen, Gran Hotel, San 
Francisco Hotel Monumental, Los Abetos, NH Obradoiro, 
Pazo de San Lorenzo e Hostal de los Reyes Católicos por 
condutas específicas: ofrecer aos seus clientes, “ademais da 
comida, música, baile e actuacións en directo de músicos, 
grupos musicais, pinchadiscos, etc., acompañados tamén 
dun servizo de ‘barra libre’, ata as 6 ou as 7 da maña’, polo 
que acaban converténdose en xigantescas salas de festas, 
salas de baile, salas de concertos, pubs ou discotecas”. Na 
denuncia tamén se recolle que estas condutas son 
realizadas por outros hoteis e restaurantes especializados 
de Santiago de Compostela, Brión, Teo e Padrón, que non se 
identifican. 

TERCEIRO.- Nesta fase do procedemento, a análise a realizar polo TGDC 
só ten que resolver sobre a existencia, ou non, de indicios 
de infracción da normativa de defensa da competencia. Para 
o Servizo, tales indicios non existen xa que: 

 - Ámbolos dous tipos de establecementos non son 
competidores, pois as “actividades duns e outros non son 
substituíbles nin intercambiables nin, polo tanto, constitúen 
un mesmo mercado relevante de produto ou servizo”. 

 - O modo da denuncia é improcedente, xa que “Non pode 
realizarse unha denuncia de xeito xenérico, seleccionando 
os denunciados con criterios de relevancia, e sen atribuír 
condutas concretas a cada un deles”. 
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 - Da denuncia presentada “non se deduce a existencia do 
comportamento plural (colusión), que sería requisito 
indispensable para aplicar este artigo [artigo 1]da lei”. 

 - As posibles infraccións en materia de horarios ou 
actividades molestas “deben resolverse no ámbito 
municipal, xa que se trata de competencias propias do 
concello sobre as que non corresponde pronunciarse a 
outros órganos administrativos.” 

CUARTO.- Para o SGDC, as actividades duns e outros establecementos 
non son substituíbles nin intercambiables, 
consecuentemente os hoteis e restaurantes denunciados 
non serían competidores dos establecementos que 
representa o denunciante. O TGDC non está de acordo con 
esta apreciación do Servizo por dúas razóns:

 1. Se non foran competidores non se entende o sentido da 
denuncia, xa que a actividade denunciada non afectaría aos 
intereses dos establecementos nocturnos. 

 2. Se ben é certo que a competencia entre ámbolos dous 
tipos de establecementos non acontece no conxunto das 
actividades desenvolvidas polos hoteis nin durante toda o 
tempo que estes permanecen abertos, e mesmo que tal 
competencia ten un carácter asimétrico, elo non significa 
que non rivalicen por unha parte do tempo de ocio e 
entretemento dos posibles usuarios e polas rendas 
potencialmente gastadas nese tempo. 

 Evidentemente os establecementos nocturnos non compiten 
cos salóns de banquetes dos hoteis cando a voda ou a 
celebración se realiza en horario diúrno, nin compiten con 
eles en parte dos servizos asociados a tales celebracións, 
por exemplo, na comida. Pero parece evidente que cando a 
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celebración se realiza en horario nocturno, unha vez 
finalizada a cea, o acontecemento festivo pode alongarse, 
desenvolvéndose nese tempo actividades de conversa, 
consumo de bebidas e baile que poden alongarse e coincidir 
coa franxa temporal na que cobren a súa demanda os 
establecementos de hostalaría nocturna. Nese espazo 
temporal no que ámbolos dous tipos de establecementos 
permanecen abertos ofertando servizos de ocio prodúcese 
unha relación competitiva, xa que os consumidores poden 
optar para tal servizo entre un tipo ou outro.  

QUINTO.- Para o SGDC, a denuncia é improcedente, xa que “Non pode 
realizarse unha denuncia de xeito xenérico”. O Tribunal está 
de acordo coa apreciación do SGDC da insuficiencia da 
denuncia xenérica realizada sobre os hoteis e restaurantes 
especializados de Santiago de Compostela, Brión, Teo e 
Padrón non identificados. Polo contrario, o Tribunal 
considera suficientes os elementos de identificación 
contidos na parte específica da denuncia, xa que nela se 
identifica suficientemente un conxunto de establecementos 
e unhas prácticas concretas. 

SEXTO.- Para o Servizo, da denuncia presentada “non se deduce a 
existencia do comportamento plural (colusión), que sería 
requisito indispensable para aplicar este artigo [artigo 1] da 
lei”. De acordo co SGDC, o Tribunal considera que os feitos 
presentados non aportan indicios de infracción do artigo 
1.1 LDC, xa que non amosan fixación conxunta de prezos, 
nin reparto do mercado, nin acordos sobre outras 
condicións comerciais. 

SÉTIMO.- O TGDC tamén está de acordo co SGDC en que as posibles 
infraccións administrativas derivadas da actuación no 
mercado sen as licenzas necesarias,  do incumprimento dos 
horarios ou da realización de actividades molestas por parte 



          Memoria 2008 

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

178

de establecementos e espectáculos públicos deben ser 
resoltas polos organismos competentes, de acordo co 
Decreto 309/2003, do 11 de xullo, que determina o 
procedemento aplicable para o exercicio da potestade 
sancionadora neses casos, e mais da Orde do 16 de xuño de 
2005, sobre horarios de apertura e peche de espectáculos e 
establecementos públicos na Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

 Agora ben, o antedito non supón que os posibles efectos 
anticompetitivos, só eses, das condutas denunciadas non 
poidan ser avaliados polas autoridades de competencia. 

OITAVO.- A cuestión que resta por examinar é se a conduta unilateral 
de cada un dos hoteis denunciados é susceptible de ser 
cualificada como comportamento desleal e, ademais, ten 
capacidade para afectar ao interese público, o que 
infrinxiría o artigo 3 da Lei de Defensa da Competencia.  

NOVENO.- A cualificación dun acto como competencia desleal esixe 
que poda ser tipificado en relación a algún dos artigos 
relevantes da Lei 3/1991, de Competencia Desleal. Dado 
que a denuncia ten que ver co desenvolvemento de 
actividades para as que se carece de licenza e tamén co 
incumprimento de horarios de peche, o artigo 15 LCD, 
relativo a violación de normas, resulta relevante.  

 O art. 15 LCD, sobre violación de normas, ten dous 
apartados:

 “1. Considérase 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 infracción 
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de normas xurídicas que teñan por obxecto a regulación da 
actividade concurrencial.”  

Consecuentemente, unha conduta que viole unha norma 
que teña por obxecto a regulación da actividade 
concurrencial debería ser cualificada como desleal, mentres 
que se a norma infrinxida non ten por obxecto regular tal 
actividade, para cualificar a conduta como desleal será 
preciso que a infractora se beneficie da vantaxe competitiva 
resultante e que a vantaxe así obtida sexa significativa.  

DÉCIMO.- No caso examinado, se os establecementos denunciados 
dispuxeran da licenza de “salón de banquetes” e, por tanto, 
ofreceran dun xeito lícito música e baile, e o fixeran 
cumprindo o horario de apertura fixado, a súa actividade 
non infrinxiría a normativa, aínda que se puidera pensar que 
compiten con vantaxe, pois os consumidores xa están nese 
espazo, as consumicións poden ser máis baratas e mesmo 
de balde. 

DÉCIMO
PRIMEIRO.- Polo contrario, haberá infracción xurídica por parte dos 

establecementos denunciados se estes non puideran ofrecer 
baile por carecer da licenza de “salón de banquete”, xa que 
o Decreto 292/2004, de 18 novembro, que aproba o 
Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas 
da Comunidade Autónoma de Galicia, no apartado no que 
se identifican as actividades de restauración, no punto 2.7., 
se definen estas “a efectos deste catálogo, como as que 
teñen por obxecto a prestación de servizo de bebidas e 
comida elaborada para o seu consumo no interior dos 
locais. Na categoría de restaurantes (2.7.1.) identifícase a 
subcategoría 2.7.1.1. “Salóns de banquetes: restaurantes 
destinados a servir comidas e bebidas a un público 
agrupado, mediante prezo concertado, para ser consumidas 
en data e hora predeterminadas en servizo de mesas no 
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mesmo local. Poden realizar actividades de baile posterior á 
comida, sempre que reúnan as debidas condiciones de 
seguridade e insonorización.” 

E ademais, a Disposición transitoria primeira recolle que “A 
partir da entrada en vigor do presente Decreto, e durante o 
prazo de dous anos, os concellos da Comunidade Autónoma 
deberán proceder de oficio á actualización das licenzas 
outorgadas con anterioridade para o só obxecto de adaptar 
a denominación de cada espectáculo, actividade ou tipo de 
establecemento, ás denominacións e definicións contidas no 
catálogo que mediante esta norma se aproba.”  E se tales 
actividades de baile desenvólvense no horario no que 
cobren a súa demanda os establecementos de hostalaría 
nocturna, poderían estar a competir dun xeito desleal con 
estes.

DÉCIMO
SEGUNDO.- Por outra banda, se os establecementos denunciados 

ofrecen música e baile e dispoñen da licenza de “salón de 
banquete” correspondente, pero tal actividade se 
desenvolve despois da hora de peche fixada para os salóns 
de banquetes, estarían tamén infrinxindo a normativa, xa 
que no relativo aos horarios, a  Orde do 16 xuño de 2005, 
que determina os horarios de apertura e peche de 
espectáculos e establecementos públicos na Comunidade 
Autónoma de Galicia establece:  

“Artigo 1. Fixación de horarios 

 Os espectáculos e festas terminarán e os establecementos 
públicos poderán exercer a súa actividade, como máximo, 
ata as horas sinaladas que seguen a continuación:  
...
2.6.1. Salas de festas: 5,30 h. 
2.6.2. Discotecas: 5,30 h. 
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2.6.3. Salas de baile: 5,30 h. 
2.6.4. Pubs: 4,00 h. 

2.7.1. Restaurantes: 2,30 h. 
2.7.1.1. Salóns de banquetes: 3.30 h.  
2.7.2. Bar, café-bar: 2,30 h. 
2.7.3. Cafetería: 3,00 h. 

...

 Artigo 2. Ampliación do horario máximo  

 As noites que van de xoves a venres, de venres a sábado, de 
sábado a domingo e de domingo a luns, así como as noites 
anteriores aos festivos e a do festivo, estes horarios serán 
ampliados media hora (para salóns recreativos e de xogo 
esta ampliación será dunha hora).  

Artigo 4. Tempo de desaloxo  

 A partir da hora límite de peche establecida nos artigos 1 e 
2 , non se permitirá o acceso aos establecementos a ningún 
cliente, non se servirá ningunha consumición e deixará de 
funcionar a música ambiental, é dicir, finalizarán todas as 
actividades que se están desenvolvendo e acenderanse 
todas as luces para facilitar o desaloxo dos establecementos 
ou recintos, que deberán quedar baleiros de público no 
prazo máximo de trinta minutos.”  

 Por tanto se os establecementos denunciados, aínda 
contando coa licenza correspondente a “salóns de 
banquetes” permanecen abertos despois das 3,30 horas ou, 
no caso das noites que van de xoves a venres, de venres a 
sábado, de sábado a domingo e de domingo a luns, así 
como as noites anteriores aos festivos e a do festivo, 
despois das 4,00 horas, estarían incumprindo normas e, por 
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tanto, potencialmente no intervalo 4,00 h. – 6,00 h. 
poderían estar a competir, dun xeito desleal cos 
establecementos de hostalería nocturna.  

DÉCIMO
TERCEIRO.- Dado que segundo o SGDC, “é de interese salientar que no 

informe xurídico do xefe de sección de Licenzas do 
Concello de Santiago de Compostela se indica: Sería 
conveniente remitir un comunicado ós sectores afectados 
(asociacións de hostaleiros, hoteis, comunicando en prensa) 
que deben solicitar que, ademais da súa licenza de 
restaurante normal’, figure na súa licenza o uso de salón de 
banquetes.. “ e, ademais, que: “ningún local aberto con 
anterioridade ten licenza específica de salón de banquetes”, 
parece evidente a existencia de indicios de infracción de lei. 
E de novo, se ben o seu control é competencia municipal, 
como sinala o Servizo, se tales infraccións poden ter efectos 
anticompetitivos, poden e deben ser avaliadas polas 
autoridades de competencia.

DÉCIMO
CUARTO.- Finalmente, e no relativo á afectación ao interese público 

dos supostos comportamentos desleais, este Tribunal 
considera que, dos posibles criterios de avaliación de tal 
afectación, soamente resulta pertinente neste caso o posible 
efecto de expulsión de competidores, sobre o cal o 
expediente non amosa información suficiente. 

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

RESOLVE

PRIMEIRO.- Non admitir a proposta do SGDC de non incoar expediente 
sancionador polas condutas denunciadas por D. F. M. S., en 
nome e representación da Asociación de Hostelería 
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Nocturna de Compostela, contra diversos establecementos 
hoteleiros e de restauración de Santiago de Compostela, por 
presuntas prácticas contrarias á competencia. 

SEGUNDO.- Instar ao SGDC a que amplíe a súa investigación e que 
concretamente: 

 1. Verifique se os establecementos denunciados dispoñen 
da licenza administrativa de “salóns de banquetes” (epígrafe 
2.7.1.1. do catálogo recollido no Decreto 292/2004, do 18 
de novembro, modificado polo Decreto 160/2005, do 2 de 
xuño), e dende cando dispoñen da mesma. 

 2. Verifique se existen actas da autoridade municipal, dende 
a entrada en vigor do Decreto 292/2004, do 18 de 
novembro, relativas á infracción do horario de peche de 
cada un dos establecementos denunciados, en horas en que 
legalmente ofertan os seus servizos os establecementos de 
hostalería nocturna. No caso de que tales actas existan, 
informe sobre o contido das mesmas. 

 3. Informe sobre a evolución do número de 
establecementos de hostalería nocturna de Santiago de 
Compostela dende o ano 2003 ata o 2008.  

 4. Informe sobre calquera outro aspecto que considere de 
interese para a axeitada avaliación do caso. 

 Comuníquese esta Resolución ao Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, e notifíquese aos interesados, informandoos de que contra 
ela non cabe recurso algún, sen prexuízo dos actos que procedan cando 
este Tribunal dite Resolución definitiva. 
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RESOLUCIÓN DE ARQUIVO (Exp. RA-13/2008. Venda retallista 
de alfonbras oirentais). 

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 12 de novembro de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia, coa 
composición indicada máis arriba e sendo Relator o vogal D. Alfonso Vez 
Pazos, ditou a seguinte resolución no Expediente RA 13/2008. Venda 
retallista de alfombras orientais (Expediente 13/2008, do Servizo Galego 
de Defensa da Competencia) tras examinar a proposta de non incoación 
do expediente, da denuncia presentada por D. J. Á. A. P., en nome e 
representación de Ishghabad, por presuntas prácticas desleais dun dos 
seus competidores. 

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- Con data 2 de outubro de 2008, tivo entrada no Servizo Galego de 
Defensa da Competencia (en diante SGDC), un escrito presentado por D. 
J. Á. A. P., en nome e representación de Ishghabad, por presuntas 
prácticas desleais dun competidor no mercado retallista de alfombras 
orientais da Coruña. 

2.- Segundo a proposta do SGDC a conduta denunciada consistía no 
seguinte: 



          Memoria 2008 

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

186

“Ishghabad ocupaba un local na rúa Francisco Mariño, 10, da 
Coruña que, despois de deixalo esta empresa, foi ocupado por 
outro comercio, co nome de Gabbeh, tamén dedicado á venda de 
alfombras. Este último comezou a súa actividade sen nome e 
anunciando unha “liquidación total por cierre”, inducindo a erro ós 
posibles clientes, que podían pensar que era Ishghabad a que 
procedía á liquidación e ó peche do negocio. O mesmo ocorreu 
cando Ishghabad deixou o local de Federico Tapia, 21, que foi 
alugado pola mesma persoa para dedicalo á venda de alfombras. 
Anunciou unha “liquidación total por cierre”, sen facer constar un 
nome que o identificara. Aínda máis, mantiña o nome de 
Ishghabad na fachada, ata que foi requirido para que o fixera 
desaparecer. O novo comercio fai propaganda dos seus artigos 
anunciándose co nome de “Alfombras Orientales Isfahan”, aínda 
que no local non existe ningún nome que o identifique.” 

3.- O denunciante reputa a citada práctica como unha conduta 
desleal, xuntando diversas copias da publicidade da denunciada. 

3.- En data 23 de outubro de 2008, o SGDC remite ao Tribunal Galego 
de Defensa da Competencia (TGDC en diante) a proposta de non incoar 
expediente sancionador, co correspondente arquivo de plano da 
denuncia, sen practicar investigación reservada algunha. 

4.- A proposta do SGDC baséase no impreciso da denuncia no relativo 
ao presunto infractor, aínda que clara nos feitos denunciados, e á 
apreciación da non existencia de indicios de infracción da Lei 15/2007, 
de Defensa da Competencia, xa que se ben a práctica denunciada 
podería constituír unha infracción á Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de 
competencia desleal (BOE nº 10, do 11 de xaneiro), a mesma non reúne 
os requisitos esixidos polo artigo 3 da Lei 15/2007 para ser axuizada 
polo órganos administrativos de defensa da competencia. 

5.- O TGDC deliberou e pronunciouse sobre este asunto na súa 
reunión do 11 de novembro de 2008. 
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FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

PRIMEIRO.-  A Lei 15/2007, de Defensa da Competencia, establece no 
artigo 49.3 que o Consello da Comisión Nacional de 
Competencia poderá acordar non incoar os procedementos 
derivados da presunta realización de condutas prohibidas 
polos artigos 1, 2 e 3 LDC, e o arquivo de actuacións cando 
considere que non hai indicios de infracción da Lei. En 
virtude da Disposición Adicional Oitava da mesma Lei 
15/2007, esta facultade está atribuída tamén  aos órganos 
de resolución das Comunidades Autónomas con 
competencia na materia, no caso de Galicia, este Tribunal.  

SEGUNDO.- O SGDC propón a non incoación do expediente e o arquivo 
de plano das actuación, mesmo sen identificar ao presunto 
infractor, tal e como podería ter feito ao abeiro do artigo 
25.2, letra b) do Real decreto 261/2008, do 22 de febreiro, 
polo que se aproba o Regulamento de defensa da 
competencia, que ao facer mención ao contido mínimo da 
denuncia prescribe que debe conter, entre outros extremos 
“Nome ou razón social, domicilio e, de ser o caso, número 
de teléfono e de fax ou calquera outro medio electrónico 
pertinente dos denunciados.” 

A pesar do anterior e sendo claros os feitos, o SGDC, en 
base ao principio de economía no procedemento, procede 
ao seu exame, considerando que os feitos denunciados 
poderían constituír un suposto de comportamento 
prohibido pola Lei 3/1991, de competencia desleal, 
concretamente do tipificado no artigo 6º (“Actos de 
confusión”), segundo o cal: 

“Considérase desleal todo comportamento que resulte 
idóneo para crear confusión coa actividade, as prestacións 
ou o establecemento alleos. 
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O risco de asociación por parte dos consumidores respecto 
da procedencia da prestación é suficiente para fundamentar 
a deslealdade dunha práctica.”   

Non obstante, e como lembra o SGDC, o artigo 3 da Lei de 
Defensa da Competencia (“Falseamento da libre 
competencia por actos desleais.”) establece: 

“A Comisión Nacional da Competencia ou os órganos 
competentes das comunidades autónomas coñecerán, nos 
termos que esta lei establece para as condutas prohibidas, 
dos actos de competencia desleal que por falsear a libre 
competencia afecten ao interese público.”  

Para o citado Servizo, a conduta denunciada constitúe un 
conflito entre operadores privados sen afectación ao 
interese público. Consecuentemente, ao non se producir tal 
afectación, a mesma non debe ser resolta polos órganos 
administrativos de defensa da competencia. No seu caso, se 
o denunciante o considere axeitado para a defensa dos seus 
lexítimos intereses, debería recorrer ao órgano competente 
para axuizar os casos de competencia desleal sen 
transcendencia no interese público, é dicir, ao Xulgado do 
Mercantil.   

TERCEIRO.- O Pleno do TGDC coincide coa postura mantida polo órgano 
instrutor sobre a non afectación ao interese público da 
conduta denunciada.  

CUARTO.- Este TGDC tampouco considera que os feitos denunciados 
teñan encaixe no artigo 1.1 da Lei 15/2007, que prohibe os 
acordos colusorios, pois no se acredita nin alega acordo 
algún, nin no artigo 2, relativo aos abusos de posición de 
dominio. 
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QUINTO.- Finalmente, o TGDC entende que podería ter interese avaliar 
a conduta denunciada en relación ao artigo 16 da Lei de 
protección do consumidor de Galicia (Lei 12/1984, do 28 de 
decembro) e mesmo aos artigos 19 e 20 da Lei de Comercio 
Interior de Galicia (Lei 10/1988, do 20 de xullo) polos 
órganos con potestade para facelo.  

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

RESOLVE

PRIMEIRO.- Admitir a proposta do SGDC de non incoar expediente 
sancionador polas condutas denunciadas por D. J. Á. A. P., 
en nome e representación de Ishghabad, por presuntas 
prácticas desleais dun competidor no mercado retallista de 
alfombras orientais, co correspondente arquivo de 
actuacións, por non apreciaren indicios de infracción dos 
artigos 1, 2 e 3 da Lei de Defensa da Competencia, únicos 
respecto dos cales este Tribunal ten competencia para 
resolver. 

SEGUNDO.- Remitir á Dirección Xeral de Comercio e ao Instituto Galego 
de Consumo a denuncia presentada para, en caso de que 
tales organismos o consideren axeitado, examinen a 
existencia, ou non, de infraccións da Lei de Protección do 
Consumidor de Galicia (Lei 12/1984, do 28 de decembro) 
e/ou da Lei de Comercio Interior de Galicia (Lei 10/1988, do 
20 de xullo).

 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-
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administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo 
de dous meses a partir da data de notificación desta Resolución.  
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RESOLUCIÓN DE ARQUIVO (Exp. RA-14/2008. Procuradora da 
Estrada). 

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 12 de novembro de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia, coa 
composición indicada máis arriba e sendo Relator D. José Antonio Varela 
González, presidente do Tribunal, ditou a seguinte resolución no 
Expediente RA 14/2008. Procuradora da Estrada (Expediente 14/2008, 
do Servizo Galego de Defensa da Competencia) tras examinar a proposta 
de non incoación do citado Servizo.  

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- Con data 10 de xullo de 2008, tivo entrada no Servizo Galego de 
Defensa da Competencia (SGDC, en diante), procedente do Tribunal 
Galego de Defensa da Competencia (TGDC, en diante), a denuncia 
presentada por D. C. I. M., en relación con posibles prácticas 
monopolistas dos procuradores dos Tribunais. 

2.- Ao abeiro do disposto no artigo 25 do Real Decreto 261/2008, do 
22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de defensa da 
competencia, con data 31 de xullo de 2008, o SGDC solicitou ao 
interesado información adicional que permitira considerar o seu escrito 
como denuncia. En concreto, solicitoulle que achegara a seguinte 
información: 
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“1. Nome ou razón social e domicilio dos denunciados. É dicir, deberá 
indicar qué persoas ou entidades concretas son obxecto da denuncia. 
2.Feitos (concretos) dos que se deriva a existencia dunha infracción e 
probas, de se-lo caso, destes. 
3. Xustificación dos seus intereses lexítimos para ser considerado 
interesado, de acordo co artigo 31 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común.” 

3.- Con data 21 de agosto o SGDC recibiu a resposta do denunciante, 
na que identificaba como denunciada a dona M. M.-B. G., procuradora, 
aportando o seu enderezo. Os motivos da denuncia, tal e como se 
recollen no Informe-proposta elaborado polo SGDC, eran os seguintes: 

Nas prefacturas achegadas pola procuradora cítanse “artigos e 
importes”, pero non se especifica o traballo desenvolto, nin que 
táboas de honorarios utiliza a procuradora nin como fai o cálculo das 
cantidades.

Non ter recibido facturas polas cantidades de diñeiro entregadas 
polo denunciante. 

Imposición obrigatoria e preceptiva dun profesional (enténdese 
que se está a referir ós procuradores que deben intervir 
imperativamente nos procedementos xudiciais) e improcedencia do 
cadro de “aranceis, honorarios ou tarifas”. 

Improcedencia da xura de contas dos procuradores, xa que, ó seu 
entender, vulnera os principios constitucionais de igualdade, tutela 
xudicial efectiva e legalidade. 

4.- Do expediente despréndese que o que se denuncia e a conduta 
individual dunha procuradora en relación ao cobro duns honorarios, así 
como a imposición legal, que da lugar a unha práctica monopolista. 

5.- Tras examinar a documentación, o 9 de outubro de 2008 o SGDC 
procedeu a realizar o trámite correspondente á determinación da 
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competencia para a resolución do caso, segundo o previsto na Lei 
1/2002, do 21 de febreiro de coordinación de competencias del Estado e 
as comunidades autónomas en materia de defensa da competencia. O 
SGDC considera que a conduta denunciada non afecta a un ámbito 
superior ao da Comunidade Autónoma de Galicia.  

6.- Con data 23 de outubro de 2008, a Dirección de Investigación da 
Comisión Nacional da Competencia (en diante CNC), recoñece a 
competencia dos órganos galegos, se ben sinala: 

“Sin embargo, en lo que se refiere a la posible impugnación de la 
normativa reguladora de la actividad de los procuradores, se trataría 
de un tema de ámbito nacional para el que esa CCAA no sería 
competente, tratándose un tema además que ya está siendo objeto de 
análisis por Dirección de Promoción de la Competencia de la 
Comisión Nacional de la Competencia a instancia del Consejo de la 
misma por Resolución de 28 de junio de 2008 (Expediente S/0022/07 
procurador Madrid) [...]” 

7.- Na súa proposta, o SGDC considera que a conduta individual da 
procuradora denunciada non pode incorrer na prohibición do artigo 1.1 
LDC, xa que este artigo “prohibe todo acordo, decisión ou 
recomendación colectiva, ou práctica concertada ou conscientemente 
paralela que teña por obxecto, produza ou poida produci-lo efecto de 
impedir, restrinxir ou falsea-la competencia en todo ou parte do 
mercado”. E neste sentido, o SGDC sinala textualmente: 

“O extinto Tribunal de Defensa da Competencia e a Comisión 
Nacional da Competencia, da Administración Xeral do Estado, 
manifestaron que “La convergencia de comportamientos plurales es 
condición indispensable para que una determinada conducta pueda 
incurrir en la prohibición del artículo 1 de la Ley de Defensa de la 
Competencia, ya que el mismo veta las conductas colusorias, es decir, 
las consistentes en un acuerdo de voluntades entre dos o más 
agentes económicos con el propósito, el efecto o la aptitud de afectar 



          Memoria 2008 

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

194

negativamente a la libre competencia, lo que no sucede cuando los 
hechos son fruto exclusivo de la voluntad y de la conducta 
unilaterales de la parte a la que se atribuyen. En este sentido, el 
tribunal ha mantenido reiteradamente el principio básico de que las 
disposiciones del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia 
son aplicables exclusivamente a los acuerdos bilaterales o 
plurilaterales, pero no a las decisiones que, cualquiera que sea su 
manifestación formal, sean adoptados por un solo sujeto 
(resoluciones dictadas en los expedientes r 374, r 397 y r 538, entre 
muchas otras y, en el mismo sentido, Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 22 de septiembre de 2003)” [Resolución expediente 
596/05, Fabricación máquina herramienta, e Resolución expediente 
S/0022/07, Procurador Madrid].” 

8.- Respecto á práctica monopolística á que se refire o denunciante, o 
Servizo considera que: “pode considerarse unha práctica plural” se ben, 
como se ten recollido no punto 6, este aspecto ten dimensión española e 
xa está a ser analizado pola Dirección de Promoción da citada Comisión 
Nacional da Competencia a instancia do seu Consello.  

9.- En coherencia co anteriormente argumentado, o SGDC remite ao 
TGDC, con data 24 de outubro de 2008 (entrada no TGDC o 28 de 
outubro de 2008), en aplicación do artigo 49.3 da Lei 15/2007, a súa 
proposta de non incoar expediente sancionador, co correspondente 
arquivo da denuncia.  

10.- Este Tribunal deliberou e pronunciouse sobre o asunto na súa 
reunión do 11 de novembro de 2008. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

PRIMEIRO.- A Lei 15/2007, de Defensa da Competencia (LDC en diante), 
estabece no artigo 49.3 que o Consello da Comisión 
Nacional de Competencia poderá acordar non incoar os 
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procedementos derivados da presunta realización de 
condutas prohibidas polos artigos 1, 2 e 3 LDC, e o arquivo 
de actuacións cando considere que non hai indicios de 
infracción da Lei. En virtude da Disposición Adicional Oitava 
da mesma Lei 15/2007, esta facultade está atribuída tamén  
aos órganos de resolución das Comunidades Autónomas 
con competencia na materia, no caso de Galicia, este 
Tribunal.

SEGUNDO.- O SGDC propón a non incoación do expediente 
argumentando que a conduta considerada constitúe un 
comportamento unilateral da denunciada, que se atopa fora 
do campo de aplicación do artigo 1.1 LDC, pois o que se 
denuncia é unha discrepancia no custo dos servizos 
prestados pola procuradora no marco da relación 
profesional/cliente, que ten os seus propios mecanismos de 
solución, aínda que sexan cuestionados polo denunciante. 

O TGDCestá de acordo coa apreciación do Servizo, xa que 
na conduta considerada non se identifican indicios de 
acordo, decisión ou recomendación colectiva, ou práctica 
concertada ou conscientemente paralela. Por outra banda, 
tampouco se aprecian indicios de prácticas que vulneren o 
artigo 2 e o artigo 3 LDC. Consecuentemente, no caso 
hipotético de que tal conduta infrinxira algunha norma, non 
corresponde a este Tribunal a súa avaliación.  

TERCEIRO.- Respecto da denuncia relativa ao marco normativo, o artigo 
4.1. LDC sinala que: “Sen prexuízo da eventual aplicación 
das disposicións comunitarias en materia de defensa da 
competencia, as prohibicións deste capítulo non se 
aplicarán ás condutas que resulten da aplicación dunha lei.”

Neste punto, no escrito denúnciase, por unha banda, a 
“Imposición obrigatoria e preceptiva dun profesional 
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(enténdese que se está a referir ós procuradores que deben 
intervir imperativamente nos procedementos xudiciais)” e 
por outra, a “improcedencia do cadro de “aranceis, 
honorarios ou tarifas”.

No relativo ao primeiro aspecto, a imposición obrigatoria e 
preceptiva dun procurador atópase recollida no artigo 43.1 
da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial, no 
que se establece que: 

“corresponde exclusivamente aos procuradores a 
representación das partes en todo tipo de procesos, agás 
cando a lei autorice outra cosa.”  

E, no segundo, relativo á existencia dun cadro de aranceis, 
o  artigo 242.4 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de 
Axuizamento civil, sinala que: 

“regularanse con suxeición aos aranceis os dereitos que 
correspondan aos funcionarios, procuradores e profesionais 
que a elos estean suxeitos”. A aprobación da contía do 
arancel dos procuradores dos tribunais estableceuse no Real 
decreto 1373/2003, do 7 de novembro. 

Consecuentemente, o artigo 43.1 da Lei Orgánica 6/1985, 
do 1 de xullo, do Poder Xudicial, e o artigo 242.4 da Lei 
1/2000, do 7 de xaneiro, de Axuizamento civil,  
fundamentan á dispensa legal para as actuacións 
denunciadas.

O anterior débese entender sen prexuízo das actuacións 
que poda levar a cabo a Comisión Nacional da Competencia, 
e do alcance da transposición da Directiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 
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2006, relativa aos servizos no mercado interior (coñecida 
como “Directiva de servizos”)26. 

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

RESOLVE

PRIMEIRO.- Admitir a proposta do SGDC de non incoar expediente 
sancionador polas condutas denunciadas por D. C. I. M. 
contra a procuradora Dª M. M.-B. G., con enderezo no 
Concello da Estrada, por presuntas prácticas restritivas da 
competencia, co correspondente arquivo de actuacións, por 
non se apreciaren indicios de conduta prohibida pola Lei 
15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia. 

SEGUNDO.- Admitir a proposta do SGDC de non incoar expediente 
sancionador pola práctica monopolista denunciada por D. C. 
I. M., por existir amparo legal para a mesma.  

 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 a partir da data de notificación desta Resolución.  

26 DOUE L 376, do 27.12.2006, p. 36.
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RESOLUCIÓN (Expte. S-3/2008. Venda ambulante).  

Pleno

Sres.:

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

En Santiago de Compostela, a 30 de abril de 2008. 

 O Pleno do Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
coa composición indicada máis arriba, e sendo Relator o vogal D. 
Fernando Varela Carid, ditou a seguinte Resolución no expediente S 
3/2008, Venda Ambulante, (6/2006 do Servizo Galego de Defensa da 
Competencia –SGDC-), orixinado pola denuncia de D. J. F. R. A. de 16 de 
xuño de 2006 por presuntas practicas de competencia desleal, que 
resultou na incoación o 16 de outubro de 2007 dun expediente 
sancionador polo SGDC por prácticas restritivas da competencia 
prohibidas na Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia 
(LDC), en cumprimento das instrucións recibidas deste Tribunal.  

ANTECEDENTES DE FEITO 

1.- Con data 16 de xuño de 2006, o SGDC recibiu denuncia de D. J. F. 
R. A. por presuntas prácticas de competencia desleal prohibidas polo 
artigo 7 da LDC efectuadas por certos comerciantes ambulantes de 
Galicia que, a xuízo do denunciante, estaban instalando postos de venda 
sen expoñer publicamente a tarxeta de Rexistro de Comerciantes 
Ambulantes da Xunta de Galicia. Ao mesmo tempo, o denunciante 
solicitou que se sancionase aos alcaldes dos concellos onde se estaba 
consentindo que os postos ambulantes se instalen incumprindo a 



          Memoria 2008 

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

200

normativa que regula esa actividade, en concreto o artigo 10 do Decreto 
194/2001, de 26 de xullo, de Ordenación da Venda Ambulante. 

2.- Con data 28 de xuño de 2006, o SGDC acordou arquivar o 
expediente por non atopar indicios de condutas contrarias ao disposto 
no artigo 7 LDC. Por unha parte, o Servizo considerou que a non 
exhibición da tarxeta expedida polo Rexistro de Comerciantes 
Ambulantes de Galicia constituía unha infracción administrativa, pero 
non un acto de competencia desleal; e, por outra, que, aínda que os 
concellos fixeran hipotéticamente deixación das súas funcións respecto 
da esixencia de exhibir a citada tarxeta, non estarían actuando como 
competidores, senón como Administración pública, e, por tanto, non 
podía predicarse deles que realizasen actos de competencia desleal. 

3.- Con data 6 de xullo de 2006, o Acordo do SGDC citado no punto 
anterior foi recorrido por D. J. F. R. A., mediante escrito no que sinalaba 
que as condutas denunciadas como competencia desleal non só poderían 
cualificarse na súa opinión de actos de deixación dos responsables 
municipais, senón tamén resultado da actuación de comerciantes 
ambulantes non identificados, que deberían ser responsables pola súa 
conduta.

4.- O 31 de xullo de 2006, o Pleno do TGDC admitiu a trámite o 
recurso interposto por D. J. F. R. A., designou como Relator do mesmo a 
D. José Antonio Varela González, presidente do TGDC, e aprobou a 
Providencia para a posta de manifesto do expediente á única parte 
interesada, que foi o propio denunciante.  

5.- Recibidas as alegacións do denunciante, o TGDC ditou Resolución 
o 14 de setembro de 2006 estimando parcialmente o recurso de D. J. F. 
R. A. 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.
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O Tribunal instou ao SGDC a que iniciase un procedemento de 
información reservada sobre posibles actuacións restritivas da 
competencia nos mercados periódicos da provincia de Pontevedra, ou 
cando menos nos concellos de Baiona, Marín e Ponteareas. 

6.- O 16 de marzo de 2007, o SGDC, tras efectuar a información 
reservada indicada polo Tribunal, acordou arquivar as actuacións 
derivadas da denuncia presentada por D. J. F. R. A. por considerar que 
non existían indicios de infracción da Lei de defensa da competencia. 

7.- Novamente, o denunciante, D. J. F. R. A., presentou recurso contra 
esa decisión do SGDC, mediante escrito de 28 de marzo de 2007. 

8.- O Pleno do TGDC deliberou e fallou sobre o expediente de 
referencia na súa reunión de 11 de xuño de 2007. Mediante resolución o 
14 de xuño do mesmo ano, este Tribunal estimou o recurso de D. J. F. R. 
A. e revocou o Acordo de arquivo do SGDC de 16 de marzo de 2007, 
ordenando remitir as actuacións novamente ao SGDC para que incoase 
expediente en relación coa denuncia presentada polo recorrente, e se 
determinase, co maior grado de precisión posible, a incidencia dos actos 
de competencia desleal denunciados nos mercados de venda ambulante 
dos concellos da provincia de Pontevedra onde esa actividade tivese 
unha especial significación e, en todo caso, nos de Baiona, Marín e 
Ponteareas, a fin de que se puidese avaliar correctamente o grao de 
falseamento da competencia e de afectación do interese público das 
prácticas anticompetitivas denunciadas, coa correspondente 
identificación dos posibles responsables, ata unha completa cualificación 
dos feitos denunciados.  

9.- Con data 16 de outubro de 2007, o SGCD acordou incoar 
expediente sancionador por prácticas restritivas da competencia 
prohibidas na Lei 15/2007, de 3 de xullo de defensa da competencia, en 
cumprimento das instrucións recibidas deste Tribunal. 
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10.- Concluídas as súas  dilixencias, o Servizo, mediante escrito de 11 
de xaneiro de 2008, propuxo a este Tribunal que dite resolución de 
arquivo das actuacións ao non quedar acreditada a existencia de 
prácticas contrarias á lei. 

11.- O Pleno do TGDC deliberou e fallou sobre o presente expediente 
na súa reunión de 18 de febreiro de 2008. 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

PRIMEIRO.- Este Tribunal considera que o presente asunto debe 
examinarse de acordo coa nova Lei 15/2007, de defensa da 
competencia, aínda que a denuncia presentada por D. J. F. 
R. A. sexa do ano 2006 e se practicaran diversas dilixencias 
e mesmo mediasen dúas resolucións deste Tribunal con 
anterioridade á entrada en vigor da lei citada, dado que a 
incoación do expediente sancionador por parte do SGDC 
comezou o 16 de outubro de 2007. En efecto, a Disposición 
Transitoria primeira da Lei 15/2007 sinala que só os 
procedementos sancionadores incoados antes da entrada en 
vigor desa lei, que se produciu o pasado 1 de setembro de 
2007, se tramitarán e resolverán de acordo coas 
disposicións vixentes no seu inicio.  

SEGUNDO.- O asunto de fondo que debe decidir este Tribunal é se 
acepta ou non a proposta do SGDC efectuada no seu escrito 
de 11 de xaneiro, no sentido de avaliar se poden ou non 
acreditarse prácticas contrarias á LDC, neste caso á vista da 
información aportada polo denunciante e máis a obtida polo 
propio Servizo.  

TERCEIRO.- Este Tribunal xa se pronunciou con anterioridade en dúas 
ocasións sobre este mesmo expediente. Nas dúas ocasións, 
o Tribunal considerou que os feitos denunciados por D. J. F. 
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R. A. no ano 2006 contiñan indicios de prácticas de 
competencia desleal contrarias ao disposto no artigo 3 LDC, 
se ben resultaba necesario dispor de información máis 
precisa para poder acreditar, primeiro, que tales prácticas 
se estaban producindo realmente e, segundo, cál era o seu 
impacto real sobre os demais competidores e sobre os 
consumidores finais. Responder a estas cuestións resultaba 
de gran transcendencia para este Tribunal, dado que 
constitúen a base para coñecer e avaliar debidamente o 
efecto das prácticas denunciadas sobre o falseamento da 
competencia e o interese público, que son os elementos 
indispensables para poder aplicar o disposto no artigo 3 
LDC.

En consecuencia, este Tribunal instou ao SGDC, na súa 
resolución de 14 de xuño de 2007, para que se dirixira aos 
concellos da provincia de Pontevedra que, de acordo á 
información dispoñible, tivesen mercados de venda 
ambulante especialmente significativos dentro da súa 
actividade comercial e, en todo caso, aos de Baiona, Marín e 
Ponteareas, para obter os datos seguintes: 

a.- Número total de comerciantes ambulantes en cada un 
dos mercados examinados. 

b.- Número e identificación dos vendedores ambulantes 
que non posúen a tarxeta expedida polo Rexistro de 
Comerciantes Ambulantes de Galicia e a autorización 
municipal correspondente. 

c.- Número e identificación dos vendedores ambulantes que 
posúen a tarxeta expedida polo Rexistro de Comerciantes 
Ambulantes de Galicia pero non a autorización municipal 
para desenvolver esa actividade. Dentro deste grupo, 
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determinación dos vendedores que exhiben a mencionada 
tarxeta da Xunta e os que non a exhiben, e  

d.- Número de vendedores ambulantes que teñen ambas 
licenzas, a tarxeta da Xunta e mais a autorización 
municipal, con indicación dos que exhiben ambas, algunha 
delas ou ningunha. 

CUARTO.- Unha vez incoado o expediente sancionador, o SGDC, 
segundo o indicado no seu escrito de 11 de xaneiro de 
2008, solicitou información relativa a este asunto aos 
Concellos de Ponteareas, Marín e Baiona. 

QUINTO.- A contestación dos Concellos citados, de caracter 
estritamente formal, non responde ás cuestións planteadas 
por este Tribunal, referidas no Fundamento 3 anterior. Por 
unha parte, os tres Concellos coinciden en sinalar que para 
o desenvolvemento da actividade comercial de venda 
ambulante é preciso estar en posesión da tarxeta de 
autorización municipal, así como do carné da Xunta de 
Galicia, acreditativo da inscrición do vendedor no Rexistro 
de Comerciantes Ambulantes de Galicia, cuestións ambas 
coñecidas pois son requisitos esixidos polas normas que 
regulan o acceso á actividade de vendedor ambulante. 

Por outra parte, informan os Concellos que, se na visita de 
inspección que realiza a policía local se detecta a carencia 
desas licenzas, se impide a instalación do posto de venda 
correspondente ou se procede ao seu levantamento, no seu 
caso.

SEXTO.- Á vista do anterior, este Tribunal considera:  

a) Que os Concellos interpelados non achegan información 
sobre as prácticas denunciadas por D. J. F. R. A., polo 
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que non cabe acreditar a súa existencia no pasado ou na 
actualidade. 

b) Que o denunciante tampouco aportou datos que 
permitan sustentar con probas a súa denuncia nin o 
Servizo achega calquera outra información pola que se 
poida demostrar a existencia de prácticas contrarias á 
libre competencia, e 

c) Que da resposta dos Concellos aos que se dirixiu o 
SGDC dedúcese a súa vontade de evitar que se produzan 
casos de instalación de postos de venda ambulante que 
non cumpran cos requisitos esixidos pola lei para o 
acceso a esa actividade. 

SETIMO.- En consecuencia co anterior, ante a carencia de información 
sobre as prácticas de competencia desleal denunciadas, este 
Tribunal considera que non existe base legal suficiente 
neste momento para efectuar imputación algunha por esta 
causa e que, por tanto, non queda acreditada, baixo as 
presentes circunstancias, a existencia de condutas 
contrarias ás normas de competencia. Deste modo e de 
acordo co artigo 53 LDC, este Tribunal declara non 
acreditada a existencia de prácticas prohibidas neste 
expediente e considera que se debe proceder ao arquivo 
das actuacións efectuadas ata agora. 

OITAVO.- En todo caso, este Tribunal quere resaltar que é 
responsabilidade das Administracións Públicas e, 
nomeadamente, dos concellos onde a venda ambulante é 
máis intensa ou frecuente, extremar o celo para manter o 
control debido sobre a legalidade do acceso a esta 
actividade, de modo que se eviten posibles condutas como 
as denunciadas que, en caso de se levaren a cabo, poden ter 
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efectos prexudiciais sobre a competencia efectiva no 
mercado e para os consumidores. 

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

RESOLVEU

ÚNICO.- Declarar non acreditada a existencia de prácticas contrarias 
á Lei 15/2007, de 3 de xullo, de defensa da competencia, 
no expediente sancionador incoado o 16 de outubro de 
2007 polo Servizo Galego de Defensa da Competencia por 
presuntas prácticas de competencia desleal, que tivo a súa 
orixe na denuncia efectuada por D. J. F. R. A. o 16 de xuño 
de 2006.

 Comuníquese esta Resolución ao Servizo Galego de Defensa da 
Competencia, e notifíquese ao interesado e aos Concellos de Baiona, 
Marín e Ponteareas, facendo constar de que contra ela 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 contados dende a súa notificación. 
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ANEXO II. REAL DECRETO 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o 
Regulamento de defensa da competencia1.

Artigo único. Aprobación do Regulamento de defensa da competencia. 
Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa. 
Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento 
regulamentario. 
Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor. 

Título I. Da defensa da competencia 

Capítulo I. Das condutas de menor importancia 

Artigo 1. Condutas de menor importancia atendendo á cota de mercado. 
Artigo 2. Condutas excluídas do concepto de menor importancia. 
Artigo 3. Outras condutas de menor importancia. 

Capítulo II. Das concentracións económicas 

Artigo 4. Cálculo da cota de mercado. 
Artigo 5. Cálculo do volume de negocios. 
Artigo 6. Valoración das eficiencias económicas. 

Capítulo III. Das axudas públicas 

Artigo 7. Informes e propostas. 
Artigo 8. Mecanismos de comunicación das axudas públicas. 

Capítulo IV. Da promoción da competencia 

Artigo 9. Exercicio da función de promoción da competencia. 
Artigo 10. Deber de colaboración e información en relación coa 
promoción da competencia. 

Título II. Dos procedementos en materia de defensa da competencia 

Capítulo I. Disposicións comúns 

Artigo 11. Práctica das notificacións. 
Artigo 12. Cómputo dos prazos máximos dos procedementos en casos 
de suspensión. 
Artigo 13. Facultades de inspección. 

1 Texto traducido no Servizo de Tradución da Consellería de Presidencia, e que sairá proximamente 
publicado na edición en galego do Boletín Oficial del Estado. 
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Artigo 14. Colaboración cos órganos competentes das comunidades 
autónomas en materia de poderes de investigación. 
Artigo 15. Colaboración coa Comisión Europea e con outras autoridades 
nacionais de competencia en materia de poderes de investigación. 
Artigo 16. Coordinación cos presidentes dos órganos reguladores 
sectoriais. 
Artigo 17. Deber de colaboración. 
Artigo 18. Información administrativa e atención ao cidadán. 
Artigo 19. Vista ante o Consello da Comisión Nacional da Competencia. 
Artigo 20. Tratamento de información confidencial. 
Artigo 21. Imposición de multas coercitivas. 
Artigo 22. Pagamento das multas, multas coercitivas e taxas. 
Artigo 23. Publicidade. 
Artigo 24. Recurso contra as resolucións e actos ditados pola Dirección 
de Investigación. 

Capítulo II. Do procedemento sancionador en materia de condutas 
prohibidas 

Sección 1.ª Da instrución do procedemento sancionador 

Artigo 25. Iniciación do procedemento. 
Artigo 26. Información reservada. 
Artigo 27. Acordo de non-incoación e arquivo da denuncia. 
Artigo 28. Incoación do expediente. 
Artigo 29. Acumulación, desagregación e ampliación de expedientes. 
Artigo 30. Incorporación de información a un expediente. 
Artigo 31. Acceso ao expediente. 
Artigo 32. Actos de investigación, alegacións e proba. 
Artigo 33. Prego de concreción de feitos. 
Artigo 34. Proposta de resolución e informe. 
Artigo 35. Preclusión. 

Sección 2.ª Da resolución do procedemento sancionador 

Artigo 36. Probas e actuacións complementarias. 
Artigo 37. Outras actuacións do Consello da Comisión Nacional da 
Competencia. 
Artigo 38. Contido da resolución. 
Artigo 39. Terminación convencional dos procedementos sancionadores. 
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Sección 3.ª Das medidas cautelares 

Artigo 40. Clases de medidas cautelares. 
Artigo 41. Adopción e réxime xurídico das medidas cautelares. 

Sección 4.ª Da vixilancia 

Artigo 42. Vixilancia do cumprimento das obrigas e resolucións do 
Consello da Comisión Nacional da Competencia. 

Sección 5.ª Do procedemento de declaración 
de inaplicabilidade 

Artigo 43. Declaracións de inaplicabilidade. 

Sección 6.ª Da retirada da exención por categorías 

Artigo 44. Inicio do procedemento de retirada da exención por 
categorías.
Artigo 45. Procedemento de retirada da exención por categorías. 

Sección 7.ª Dos procedementos de exención 
e de redución do importe da multa 

Artigo 46. Presentación das solicitudes de exención do pagamento da 
multa.
Artigo 47. Tramitación das solicitudes de exención do pagamento da 
multa.
Artigo 48. Solicitudes abreviadas de exención. 
Artigo 49. Solicitudes de redución do importe da multa. 
Artigo 50. Presentación e tramitación das solicitudes de redución do 
importe da multa. 
Artigo 51. Tratamento das solicitudes de exención ou de redución do 
importe da multa. 
Artigo 52. Deber de cooperación dos solicitantes de exención ou de 
redución do importe da multa. 
Artigo 53. Mecanismos de coordinación cos órganos competentes das 
comunidades autónomas nos procedementos de exención do importe da 
multa.



Memoria 2008

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

210

Capítulo III. Do procedemento de control 
 de concentracións económicas 

Sección 1.ª Da notificación 

Artigo 54. Notificación de concentración económica. 
Artigo 55. Notificación a través de representante. 
Artigo 56. Forma e contido da notificación. 
Artigo 57. Formulario abreviado de notificación. 
Artigo 58. Levantamento da suspensión da execución. 
Artigo 59. Consulta previa á notificación. 
Artigo 60. Taxa por análise e estudo das operacións de concentración. 

Sección 2.ª Do procedemento 

Artigo 61. Confidencialidade do expediente. 
Artigo 62. Procedemento na primeira fase. 
Artigo 63. Informe dos reguladores sectoriais. 
Artigo 64. Aplicación do Regulamento (CE) n.º 139/2004 do Consello, 
do 20 de xaneiro de 2004, sobre o control das concentracións entre 
empresas. 
Artigo 65. Instrución do procedemento na segunda fase. 
Artigo 66. Solicitude de condición de interesado. 
Artigo 67. Vista do expediente e alegacións. 
Artigo 68. Vista oral. 
Artigo 69. Presentación de compromisos en primeira e en segunda fase. 
Artigo 70. Intervención do Consello de Ministros. 
Artigo 71. Vixilancia das obrigas, resolucións e acordos. 

Capítulo IV. Do procedemento arbitral 

Artigo 72. Función arbitral, principios e normas xerais. 
Artigo 73. Submisión á arbitraxe. 
Artigo 74. Tramitación das actuacións arbitrais. 
Artigo 75. Prazo máximo do procedemento. 
Artigo 76. Laudo arbitral. 
Artigo 77. Terminación convencional da arbitraxe. 
Artigo 78. Gastos. 
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Capítulo V. Do procedemento de aprobación  
de comunicacións 

Artigo 79. Comunicacións da Comisión Nacional da Competencia. 
Disposición adicional única. Referencias á Comisión Nacional da 
Competencia e aos seus órganos de dirección 
Disposición transitoria primeira. Tramitación dos procedementos 
incoados tras a entrada en vigor da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de 
defensa da competencia. 
Disposición transitoria segunda. Vixilancia de acordos do Consello de 
Ministros adoptados conforme a Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa 
da competencia. 
Disposición transitoria terceira. Autorizacións singulares concedidas 
conforme a Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia. 
Anexo I. Contido da denuncia. 
Anexo II. Formulario ordinario de notificación das concentracións 
económicas. 
Anexo III. Formulario abreviado de notificación das concentracións 
económicas. 

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, no marco do 
artigo 38 da Constitución e inspirada nas normas comunitarias de política 
de competencia, ten por obxecto garantir a existencia dunha competencia 
suficiente e protexela fronte a todo ataque contrario ao interese público. 

Neste novo marco xeral, en que a Lei 15/2007, do 3 de xullo, estableceu 
unha reforma substancial do sistema español de defensa da competencia 
con obxecto de reforzar os mecanismos xa existentes na Lei 16/1989, do 17 
de xullo, de defensa da competencia, a que substitúe, e dotalo dos 
instrumentos e da estrutura institucional óptima para protexer a 
competencia efectiva nos mercados, tendo en conta o novo sistema 
normativo comunitario e as competencias das comunidades autónomas 
para a aplicación das disposicións relativas a condutas restritivas da 
competencia, así como a dos órganos xurisdicionais nos procesos de 
aplicación das normas de competencia, faise necesario o desenvolvemento 
regulamentario da nova norma. 

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, na disposición derradeira segunda, 



Memoria 2008

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

212

habilitou o Goberno para que no prazo de seis meses ditase as disposicións 
regulamentarias que a desenvolvesen en canto aos procedementos, o 
tratamento das condutas de menor importancia e o sistema de clemencia ou 
exención e redución de multa a aquelas empresas que colaborasen na loita 
contra os carteis. 

Entre tanto, no que non se opoña no previsto na citada lei, mantivo 
vixente na disposición derrogatoria única os textos regulamentarios que 
desenvolvían e complementaban a Lei de 1989, en particular, o Real 
decreto 1443/2001, do 21 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 
16/1989, do 17 de xullo, no referente ao control de concentracións
económicas e os artigos 2 e 3 do capítulo I, os artigos 14 e 15, puntos 1 a 
4, do capítulo II e o capítulo III do Real decreto 378/2003, do 28 de marzo, 
polo que se desenvolve a Lei 16/1989, do 17 de xullo, en materia de 
exencións por categorías, autorización singular e rexistro de defensa da 
competencia. 

O Goberno, continuando coa reforma do sistema nacional de protección e 
promoción da competencia, elaborou o presente regulamento, que aborda 
cuestións fundamentais de desenvolvemento da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
de defensa da competencia, e cuxa aprobación queda recollida no artigo 
único deste real decreto. 

O regulamento estrutúrase en dous títulos, o primeiro deles, da defensa 
da competencia, desenvolve cuestións substantivas da defensa da 
competencia reguladas na Lei 15/2007, do 3 de xullo, especificamente 
aspectos relacionados coas condutas de menor importancia, as 
concentracións económicas, as axudas públicas e a promoción da 
competencia; e o segundo, dos procedementos en materia de defensa da 
competencia, desenvolve distintos procedementos regulados na citada Lei 
15/2007, do 3 de xullo. 

Polo que respecta ao título primeiro, no capítulo primeiro desenvólvese 
o disposto no artigo 5 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, relativo ás condutas 
de menor importancia, determinando os criterios para a delimitación de 
tales condutas. Non obstante, tendo en conta a práctica e a experiencia que 
se vaia adquirindo ao respecto, así como as comunicacións da Comisión 
Europea nesta materia, a Comisión Nacional da Competencia poderá 
elaborar unha comunicación para aclarar estes criterios. 

O capítulo segundo, relativo ás concentracións económicas, desenvolve 
o previsto na Lei 15/2007, do 3 de xullo, respecto dos limiares de 
notificación, en relación co cálculo da cota de mercado e do volume de 
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negocios e a valoración das eficiencias económicas derivadas da operación 
de concentración. 

O capítulo terceiro, das axudas públicas, desenvolve o disposto no 
artigo 11 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, en especial, os mecanismos de 
información e comunicación das axudas públicas, tendo en conta a 
normativa comunitaria ao respecto. Para iso previuse no regulamento a 
creación dun centro informativo telemático das axudas públicas nacionais 
que fosen publicados en diarios oficiais. 

O capítulo cuarto céntrase na función que desenvolverá a Comisión 
Nacional da Competencia de promoción da competencia, de acordo co 
previsto no artigo 26 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, mediante a elaboración 
de informes, estudos, traballos de investigación e propostas, coa necesaria 
colaboración dos diferentes sectores económicos e organismos públicos e 
privados. Para o exercicio desta función de promoción da competencia, o 
regulamento establece o deber de colaboración coa Comisión Nacional da 
Competencia.

No título segundo, dos procedementos en materia de defensa da 
competencia, desenvólvense os distintos procedementos regulados na Lei 
15/2007, do 3 de xullo; o capítulo primeiro contén as disposicións comúns 
a todos eles. Xunto co cómputo dos prazos e os requisitos das 
notificacións, desenvólvese amplamente o contido das facultades de 
inspección, así como a colaboración, en materia de poderes de 
investigación, cos órganos competentes, por unha parte das comunidades 
autónomas, e por outra coa Comisión Europea e outras autoridades 
nacionais de competencia doutros Estados membros. 

O capítulo segundo desenvolve cuestións relativas ao procedemento 
sancionador en materia de condutas prohibidas, desenvolvendo neste ámbito 
os instrumentos incorporados na Lei 15/2007, do 3 de xullo, neste 
procedemento, con fundamento no necesario equilibrio entre os principios de 
seguranza xurídica e eficacia administrativa. 

Precisamente para garantir unha maior eficiencia na asignación dos 
recursos públicos, sen que iso supoña unha mingua da seguranza xurídica 
dos operadores económicos, e unha aplicación coherente das normas de 
competencia, previuse que as autoridades administrativas de competencia 
poidan non iniciar un procedemento sancionador cando os feitos 
denunciados non presenten un interese público suficiente. Esta non-
iniciación do procedemento pola Comisión Nacional da Competencia non 
obsta para que o denunciante poida exercer unha acción ante os xulgados 
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do Mercantil en aplicación da Lei 15/2007, do 3 de xullo, atendendo á 
natureza deste procedemento xudicial, máis adecuado para a solución dos 
problemas presentados na denuncia. 

De acordo co previsto na Lei 15/2007, do 3 de xullo, e as funcións que 
en aplicación desta lei se atribuíron ao xuíz do Mercantil, que non só 
coñecen dos procedementos de aplicación dos artigos 81 e 82 do Tratado 
constitutivo da Comunidade Europea e o seu dereito derivado, senón tamén 
dos procedementos de aplicación dos artigos 1 e 2 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, pode que sexa esta a instancia máis adecuada para coñecer unha 
determinada denuncia, para garantir unha adecuada imbricación dos 
distintos planos institucionais que interactúan neste ámbito e a necesaria 
coherencia do novo sistema de defensa da competencia. 

Tendo en conta a práctica e a experiencia que se vaia adquirindo ao 
respecto, a Comisión Nacional da Competencia poderá elaborar unha 
comunicación para aclarar os principios que guíen a súa actuación en 
relación cos motivos polos que non procede a iniciación do procedemento. 

Neste capítulo hai unha sección específica que desenvolve o programa de 
clemencia, regulándose os procedementos de exención e de redución do 
importe da multa, previstos nos artigos 65 e 66 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, cuxa entrada en vigor quedou demorada ao momento da entrada en 
vigor do presente regulamento. 

O capítulo terceiro desenvolve o procedemento de control de 
concentracións económicas, xuntándose nos anexos ao regulamento os 
formularios ordinario e abreviado de notificación das operacións de 
concentración. 

No capítulo cuarto, Do procedemento arbitral, desenvólvese a función 
de arbitraxe en aplicación do artigo 24.f) da Lei 15/2007, así como este 
procedemento arbitral. A función de arbitraxe poderase propor ante a 
Comisión Nacional da Competencia para resolver controversias relativas á 
aplicación da normativa de defensa da competencia en España. No 
regulamento contéñense algunhas especificidades sobre o procedemento, 
aplicándose supletoriamente as regras da Lei 60/2003, do 23 de 
decembro, de arbitraxe, indicándose que a submisión arbitral á Comisión 
Nacional da Competencia poderá ser por convenio arbitral ou por 
declaración individual dunha empresa, neste último caso cando se trate de 
facer efectivos compromisos ou condicións establecidos en resolucións da 
Comisión Nacional da Competencia e sempre que se deposite outra 
declaración individual de submisión por parte doutra empresa afectada 
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pola controversia. 
O capítulo quinto desenvolve o procedemento de aprobación de 

comunicacións pola Comisión Nacional da Competencia, sendo necesario o 
ditame do Consello de Defensa da Competencia cando estas afecten á 
aplicación dos artigos 1 a 3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, e establecéndose 
tamén a iniciativa deste para lle solicitar ao presidente da Comisión Nacional 
da Competencia a elaboración de tales comunicacións. 

Finaliza o regulamento cunha disposición adicional única, en virtude da cal 
todas aquelas referencias á Comisión Nacional da Competencia e aos seus 
órganos directivos se entenden realizadas aos órganos de instrución e 
resolución correspondentes das comunidades autónomas, e con dúas 
disposicións transitorias. A primeira delas prevé a aplicación do regulamento a 
todos os procedementos incoados, no caso dos sancionadores, e iniciados, 
nos procedementos de control de concentración, con posterioridade á entrada 
en vigor da Lei 15/2007. A disposición transitoria segunda está referida á 
vixilancia dos acordos de Consello de Ministros adoptados conforme a Lei 
16/1989, do 17 de xullo. 

O regulamento conta co informe favorable da Axencia Española de 
Protección de Datos, de conformidade co disposto nos artigos 37.h) da Lei 
orgánica, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e 
5.b) do estatuto da Axencia, aprobado polo Real decreto 428/1993, do 26 
de marzo. 

Igualmente, este regulamento conta co informe favorable do Consello de 
Defensa da Competencia celebrado o día 19 de xullo de 2007, do acordo 
co disposto no artigo 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, así como da Comisión Nacional da Competencia, 
de conformidade co disposto no artigo 25.a) da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

Na súa virtude, por proposta do ministro de Economía e Facenda, coa 
aprobación previa da ministra de Administracións Públicas, de acordo co 
Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa 
reunión do día 22 de febreiro de 2008, 

D I S P O Ñ O : 

Artigo único. Aprobación do Regulamento de defensa da competencia. 

De conformidade co disposto na disposición derradeira segunda da Lei 
15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, apróbase o 
Regulamento de defensa da competencia, que ten por obxecto o 
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desenvolvemento da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 
competencia e cuxo texto se inclúe a continuación. 

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa. 

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se 
opoñan ao disposto neste real decreto, e en particular: 

a) O Real decreto 1443/2001, do 21 de decembro, polo que se 
desenvolve a Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia, no 
referente ao control de concentracións económicas. 

b) Os artigos 2 e 3 do capítulo I, os artigos 14 e 15, puntos 1 a 4, do 
capítulo II e o capítulo III do Real decreto 378/2003, do 28 de marzo, polo 
que se desenvolve a Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia, 
en materia de exencións por categorías, autorización singular e rexistro de 
defensa da competencia, cuxa vixencia se mantivera até a aprobación deste 
texto regulamentario, de acordo coa disposición derrogatoria da Lei 15/2007, 
do 3 de xullo, de defensa da competencia. 

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento 
regulamentario. 

Habilítase o ministro de Economía e Facenda para ditar, logo do informe 
da Comisión Nacional da Competencia, as disposicións necesarias para o 
desenvolvemento deste real decreto. En particular, habilítase o ministro de 
Economía e Facenda para a modificación ou desenvolvemento dos anexos 
incluídos neste real decreto, logo de informe da Comisión Nacional da 
Competencia. 

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor. 

Este real decreto entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Madrid o 22 de febreiro de 2008. 

JUAN CARLOS R. 

O vicepresidente segundo do Goberno 
e ministro de Economía e Facenda, 

PEDRO SOLBES MIRA 
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REGULAMENTO DE DEFENSA DA COMPETENCIA 

TÍTULO I 

Da defensa da competencia 

CAPÍTULO I 

Das condutas de menor importancia 

Artigo 1. Condutas de menor importancia atendendo á cota de mercado. 

Para efectos do establecido no artigo 5 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
de defensa da competencia, entenderanse de menor importancia, sen que 
sexa necesaria unha previa declaración para tal efecto: 

a) As condutas entre empresas competidoras, reais ou potenciais, 
cando a súa cota de mercado conxunta non exceda o 10 por cento en 
ningún dos mercados relevantes afectados. 

b) As condutas entre empresas que non sexan competidoras, nin reais 
nin potenciais, cando a cota de mercado de cada unha non exceda o 15 por 
cento en ningún dos mercados relevantes afectados. 

c) Nos casos en que non resulte posible determinar se se trata dunha 
conduta entre competidores ou entre non competidores, aplicarase a 
porcentaxe do 10 por cento de cada un nos mercados relevantes 
afectados. 

d) Cando, nun mercado de referencia, a competencia se vexa 
restrinxida polos efectos acumulativos de acordos paralelos para a venda 
de bens ou servizos concluídos por provedores ou distribuidores 
diferentes, as porcentaxes de cota de mercado fixadas nos puntos 
anteriores quedarán reducidas ao 5 por cento. Non se apreciará a 
existencia dun efecto acumulativo se menos do 30 por cento do mercado 
de referencia está cuberto por redes paralelas de acordos. 

Artigo 2. Condutas excluídas do concepto de menor importancia. 

1. Con independencia do establecido no artigo anterior, non se 
entenderán de menor importancia as condutas entre competidores que 
teñan por obxecto, directa ou indirectamente, de forma illada ou en 
combinación con outros factores controlados polas empresas partícipes: 

a) A fixación dos prezos de venda dos produtos a terceiros; 
b) A limitación da produción ou as vendas; 
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c) A repartición de mercados ou clientes, incluídas as poxas 
fraudulentas, ou a restrición das importacións ou as exportacións. 

2. Con independencia do establecido no artigo anterior, non se 
entenderán de menor importancia as condutas entre non competidores que 
teñan por obxecto, directa ou indirectamente, de forma illada ou en 
combinación con outros factores controlados polas empresas partícipes: 

a) O establecemento dun prezo de revenda fixo ou mínimo a que teña 
que se axustar o comprador; 

b) A restrición das vendas activas ou pasivas a usuarios finais por parte 
dos membros dunha rede de distribución selectiva, sen prexuízo da 
posibilidade de que o provedor restrinxa a capacidade de tales membros 
para operar fóra do establecemento autorizado; 

c) A restrición das subministracións recíprocas entre distribuidores 
pertencentes a un mesmo sistema de distribución selectiva, incluso entre 
distribuidores que operen en distintos niveis comerciais; 

d) A restrición acordada entre un provedor de compoñentes e un 
comprador que os incorpora a outros produtos que limite a capacidade do 
provedor de vender eses compoñentes como pezas soltas a usuarios finais, 
a talleres de reparación independentes ou a provedores doutros servizos 
aos que o comprador non lles encomendase a reparación ou o mantemento 
dos seus produtos; 

e) O establecemento de calquera cláusula de non-competencia cuxa 
duración sexa indefinida ou exceda os cinco anos; 

f) A restrición do territorio en que o comprador poida vender os bens 
ou servizos contractuais, ou dos clientes aos que llelos poida vender, 
excepto:

1.º A restrición das vendas activas no territorio ou ao grupo de clientes 
reservados en exclusiva ao provedor ou asignados en exclusiva polo 
provedor a outro comprador, cando tal prohibición non limite as vendas 
dos clientes do comprador; 

2.º A restrición das vendas a usuarios finais por un comprador que 
opere no comercio por xunto; 

3.º A restrición das vendas a distribuidores non autorizados polos 
membros dun sistema de distribución selectiva; e 

4.º A restrición da capacidade do comprador de vender compoñentes a 
clientes que os usarían para fabricar o mesmo tipo de bens que os que 
produce o provedor. 
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3. Con independencia do establecido no artigo anterior, non se 
entenderán de menor importancia os acordos, decisións ou 
recomendacións colectivas ou prácticas concertadas ou conscientemente 
paralelas entre competidores que, para efectos do acordo, operen en niveis 
distintos da cadea de produción ou distribución, cando estes acordos 
conteñan calquera das restricións recollidas nos puntos 1 e 2 deste artigo. 

4. Con independencia do establecido no artigo anterior, non se 
entenderán de menor importancia: 

a) As condutas desenvoltas por empresas titulares ou beneficiarias de 
dereitos exclusivos; 

b) As condutas desenvoltas por empresas presentes en mercados 
relevantes nos que máis do 50 por cento estea cuberto por redes paralelas 
de acordos verticais cuxas consecuencias sexan similares. 

5. Para efectos do establecido neste artigo: 

a) Entenderase por vendas activas a aproximación activa a clientes 
individuais dentro do territorio exclusivo ou do grupo de clientes exclusivo 
doutro distribuidor mediante, entre outros, correo directo ou visitas; 
publicidade en medios de comunicación, outras actividades destinadas 
especificamente a aqueles clientes, e o establecemento dun almacén ou un 
centro de distribución no territorio exclusivo doutro distribuidor. 

b) Entenderase por vendas pasivas a resposta a pedidos non suscitados 
activamente procedentes de clientes individuais ou grupos de clientes 
específicos, incluída a entrega de bens e servizos aos citados clientes. 

c) Entenderase por cláusula de non-competencia calquera obriga 
directa ou indirecta que lle prohiba ao comprador fabricar, adquirir, vender 
ou revender bens ou servizos que compitan cos bens ou servizos 
contractuais, ou calquera obriga, directa ou indirecta, que exixa ao 
comprador adquirir ao provedor ou a outra empresa designada por este 
máis do 80 por cento do total das súas compras dos bens ou servizos 
contractuais e dos seus substitutos no mercado de referencia, calculadas 
sobre a base do valor das súas compras no ano precedente. 

Artigo 3. Outras condutas de menor importancia. 

1. Sen prexuízo do disposto nos artigos anteriores e para efectos do 
establecido nos artigos 5 e 53.1.b) da Lei 15/2007, do 3 de xullo, o 
Consello da Comisión Nacional da Competencia poderá declarar non 
aplicables os artigos 1 a 3 da citada lei ás condutas que, atendendo ao seu 
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contexto xurídico e económico, non sexan aptas para afectar de maneira 
significativa a competencia. 

2. O Consello da Comisión Nacional da Competencia, oído o Consello 
de Defensa da Competencia, poderá adoptar comunicacións para 
desenvolver os criterios de delimitación das condutas de menor 
importancia do artigo 5 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

CAPÍTULO II 

Das concentracións económicas 

Artigo 4. Cálculo da cota de mercado. 

1. Para os efectos do previsto nos artigos 8.1.a) e 56.1 da Lei 15/2007, 
do 3 de xullo, entenderase, en todo caso, que a cota de mercado resultante 
dunha operación de concentración nun mercado relevante será a suma das 
cotas de mercado neste das empresas partícipes na operación. 

2. Para os efectos do previsto nos artigos 8.1.a) e 56.1 da Lei 15/2007, 
do 3 de xullo, entenderase, en todo caso, que: 

a) Existe adquisición de cota cando, aínda existindo control previo por 
parte da adquirente, se producise como consecuencia da concentración 
económica un cambio nas características do control, sexa este conxunto ou 
exclusivo.

b) Así mesmo, existe adquisición de cota cando se produce a creación 
dunha empresa en participación e as matrices acheguen todo ou parte do 
seu negocio á entidade de nova creación. 

Artigo 5. Cálculo do volume de negocios. 

1. Para os efectos previstos no artigo 8.1.b) da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, o volume de negocios global en España comprenderá a cifra 
resultante da venda de produtos e da prestación de servizos que 
correspondan ás actividades ordinarias das empresas partícipes na 
operación de concentración no último exercicio contable, logo de dedución 
do importe das bonificacións e das demais reducións sobre as vendas, do 
imposto sobre o valor engadido e dos demais impostos directamente 
relacionados co volume de negocios. 

Sen prexuízo do anterior, calquera adquisición ou cesión de control da 
totalidade ou parte de empresas posterior á data de peche das contas 
auditadas das empresas partícipes quedará reflectida no volume de 
negocios utilizado para efectos da notificación da operación de 
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concentración. 
O volume de negocios realizado en España incluirá os produtos 

vendidos e os servizos prestados a empresas ou consumidores en España. 
2. Para o cálculo do volume de negocios dunha empresa partícipe 

sumaranse os volumes de negocios das empresas seguintes: 

a) A empresa partícipe, 
b) As empresas controladas pola empresa partícipe en exclusiva ou 

conxuntamente, e 
c) As empresas que controlen exclusiva ou conxuntamente a empresa 

partícipe.

3. O volume de negocios total dunha empresa partícipe non terá en 
conta as transaccións que tivesen lugar entre empresas dun mesmo grupo. 

4. Para os efectos de evitar a dobre contabilización, cando a adquirida 
xa estivese controlada por unha ou varias das adquirentes imputáraselle 
unicamente á adquirida a integridade do seu volume de negocios. 

5. Cando a operación de concentración consista na adquisición dunha 
rama de actividade, unidade de negocio, establecemento ou, en xeral, 
dunha parte dunha ou máis empresas e con independencia de que esa 
parte teña personalidade xurídica propia, só se terá en conta, no que 
corresponde á adquirida, o volume de negocios relativo á parte obxecto da 
adquisición. 

6. Cando dúas ou máis concentracións no sentido do parágrafo 
anterior teñan lugar nun período de dous anos entre os mesmos 
compradores e vendedores, estas consideraranse como unha soa 
concentración realizada na data da última operación. 

7. Sen prexuízo do anterior, observaranse as seguintes regras 
específicas: 

a) No caso de que algunha das partícipes da operación de 
concentración sexa un fondo de investimento, o seu volume de negocios 
virá determinado pola suma do volume de negocios das súas empresas 
xestoras e polo volume de negocios das empresas controladas polos 
fondos de investimento xestionados por tales xestoras. 

b) No caso de entidades de crédito e outras entidades financeiras, o 
volume de negocios será substituído pola suma das seguintes partidas de 
ingresos percibidos pola entidade en España segundo se definen na 
Directiva 86/635/CEE, do Consello, do 8 de decembro, relativa ás contas 
anuais e contas consolidadas dos bancos e outras entidades financeiras, 
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logo de dedución, de ser o caso, do imposto sobre o valor engadido e 
doutros impostos directamente relacionados con eses ingresos: 

1.º Xuros e produtos asimilados. 
2.º Rendementos de títulos, xa sexan accións, participacións e outros 

títulos de renda variable, incluídas as participacións en empresas do grupo. 
3.º Comisións cobradas. 
4.º Beneficios netos procedentes de operacións financeiras. 
5.º Outros resultados de explotación. 

O volume de negocios das entidades de crédito e outras entidades 
financeiras obtido en España corresponderase co das sucursais ou divisións 
da entidade radicada en España. 

c) No caso de entidades aseguradoras, o volume de negocios será 
substituído polo valor das primas brutas emitidas que comprendan todos 
os importes cobrados e pendentes de cobramento en concepto de 
contratos de seguro establecidos polas citadas compañías ou por conta 
delas, incluíndo as primas cedidas ás reaseguradoras e tras a dedución dos 
impostos e gravames aplicados sobre a base do importe das distintas 
primas ou do volume total destas, tomando en conta as primas brutas 
aboadas por residentes en España. 

O método de cálculo refírese ás actividades propias do negocio 
asegurador ou crediticio respectivamente, sen prexuízo de que se inclúan 
no volume de negocios total o correspondente ás sociedades controladas 
polas partícipes que exercen outras actividades, que será calculado 
segundo as normas xerais. 

Artigo 6. Valoración das eficiencias económicas. 

Para que a Comisión Nacional da Competencia teña en conta as 
eficiencias económicas previstas no artigo 10.1 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, invocadas polas partes nunha operación de concentración, o 
notificante deberá describir a súa natureza e efectos, cuantificándoos 
cando sexa posible así como o prazo en que prevé que se desenvolvan, 
acreditando todos estes aspectos cos medios ao seu alcance. 
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CAPÍTULO III 

Das axudas públicas 

Artigo 7. Informes e propostas. 

1. De acordo co disposto nos puntos 1 e 4 do artigo 11 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo, e tendo en conta o previsto no artigo 39 da citada 
lei, logo de requirimento da Comisión Nacional da Competencia, as 
administracións públicas deberanlle facilitar a esta no prazo establecido, 
toda a información que a Comisión Nacional da Competencia considere 
necesaria para os efectos da realización dos informes e propostas previstos 
nos puntos 1, 2 e 4 do citado artigo 11, da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

2. Cando a Comisión Nacional da Competencia actúe por instancia 
doutra Administración pública, de acordo co disposto no artigo 11.1 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo, esta deberá identificar os órganos concedentes das 
axudas públicas e os réximes de axudas ou axudas individuais sobre os 
que se propón o pronunciamento da Comisión Nacional da Competencia, 
así como toda aquela documentación que puidese ser relevante para 
analizar os efectos destas axudas sobre o mantemento da competencia 
efectiva nos mercados. 

3. De acordo co disposto no artigo 11.1 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
a análise dos criterios de concesión das axudas públicas en relación cos 
seus posibles efectos sobre o mantemento da competencia efectiva nos 
mercados versará sobre os aspectos tanto xurídicos como económicos do 
instrumento utilizado, sen prexuízo do establecido nos artigos 87 a 89 do 
Tratado da Comunidade Europea e a súa normativa de desenvolvemento, e 
das competencias da Comisión Europea e dos órganos xurisdicionais 
comunitarios e nacionais en materia de control de axudas públicas. Entre 
outros, poderanse analizar os seguintes aspectos: 

a) O plan estratéxico, de ser o caso, en que o proxecto de réxime de 
axudas se integra, en canto instrumento de planificación de políticas 
públicas que fixa obxectivos e identifica os fallos de mercado; 

b) As bases reguladoras se se trata dunha liña de axuda ou o seu 
fundamento xurídico se se trata dunha axuda individual; 

c) A proba de valoración da axuda, que analizará os aspectos positivos 
e negativos da súa concesión, entre eles a adecuación do instrumento 
utilizado, o seu efecto incentivador ou a necesidade e proporcionalidade 
desta. 
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4. O informe anual sobre as axudas públicas da Comisión Nacional da 
Competencia incluirá entre os seus anexos os informes que, de ser o caso, 
elaborasen os órganos de defensa da competencia das comunidades 
autónomas sobre as axudas públicas concedidas polas administracións 
autonómicas ou locais no seu respectivo ámbito territorial. 

Artigo 8. Mecanismos de comunicación das axudas públicas. 

1. De acordo co artigo 11.3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, o órgano 
responsable da notificación das axudas á Comisión Europea deberá incluír 
na información remitida á Comisión Nacional da Competencia todos 
aqueles datos que permitan realizar un seguimento efectivo delas, incluídas 
as eventuais decisións ou observacións emanadas da Comisión Europea. 

2. A Comisión Nacional da Competencia establecerá un sistema de 
acceso aos órganos de defensa da competencia das comunidades 
autónomas respecto da información obtida de acordo co disposto no artigo 
11.3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, garantindo a confidencialidade da 
información en cada caso. 

3. De acordo cos principios de publicidade e transparencia recollidos 
no artigo 27 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, a Comisión Nacional da 
Competencia creará un centro informativo telemático das axudas públicas 
nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. 

CAPÍTULO IV 

Da promoción da competencia 

Artigo 9. Exercicio da función de promoción da competencia. 

1. De acordo co previsto no artigo 26.1 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
a Comisión Nacional da Competencia promoverá a existencia dunha 
competencia efectiva nos mercados, en beneficio de todos os partícipes no 
mercado e, en particular, dos consumidores. Esta función desenvolverase 
cos instrumentos que se consideren adecuados e, en especial, mediante a 
elaboración de informes, estudos, traballos de investigación e propostas. 

2. Para os efectos dos artigos 25 e 26 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, a 
Comisión Nacional da Competencia poderá elaborar informes e propostas 
respecto dos proxectos e proposicións de normas, así como dirixir ás 
administracións públicas propostas para a modificación ou supresión das 
restricións á competencia efectiva derivadas da súa actuación ou para o 
mantemento ou restablecemento da competencia nos mercados. En 
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particular, a Comisión Nacional da Competencia emitirá informe sobre os 
proxectos e proposicións de normas que remita o Ministerio de Economía e 
Facenda.

3. A Comisión Nacional da Competencia poderá dirixir ao Ministerio de 
Economía e Facenda as propostas de elaboración e reforma normativa que 
afecten a competencia. 

Artigo 10. Deber de colaboración e información en relación coa 
promoción da competencia. 

1. A Comisión Nacional da Competencia conta, para o exercicio da 
función de promoción da competencia, coas facultades que a Lei 15/2007, 
do 3 de xullo, lle atribúe para a execución das súas competencias. En 
particular, poderá solicitar dos sectores económicos afectados datos e 
informacións sobre a situación dos mercados. 

2. Para efectos do establecido no artigo 39 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, toda persoa física ou xurídica e os órganos e organismos de calquera 
Administración pública quedan suxeitos ao deber de colaboración coa 
Comisión Nacional da Competencia e están obrigados a proporcionar, por 
requirimento desta e en prazo, toda clase de datos e informacións de que 
dispoñan e que poidan resultar necesarios para o exercicio, por parte da 
Comisión Nacional da Competencia, da súa función de promover a 
competencia efectiva nos mercados, a que se refire o artigo 26.1 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo. 

3. Ante o incumprimento dos deberes de colaboración e información 
coa Comisión Nacional da Competencia a que se refire este artigo, 
aplicarase o disposto no artigo 21 deste regulamento. 

TÍTULO II 

Dos procedementos en materia de defensa 
da competencia 

CAPÍTULO I 

Disposicións comúns 

Artigo 11. Práctica das notificacións. 

1. Para os efectos da práctica das notificacións a que se refiren os 
artigos 36 e 37 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, as partes interesadas no 
expediente deberán designar un lugar na localidade en que se encontre a 
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sede da autoridade de competencia ou indicar e identificar os medios 
electrónicos pertinentes, de acordo co previsto no artigo 28 da Lei 
11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos 
públicos, onde se poida facer a notificación até as vinte e catro horas do 
último día do prazo. 

2. De acordo co artigo 58 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común, entenderase cumprida a obriga de notificar co 
intento de notificación, que conteña cando menos o texto íntegro da 
resolución, debidamente acreditado dentro do prazo máximo establecido. 

Artigo 12. Cómputo dos prazos máximos dos procedementos en casos de 
suspensión. 

1. En caso de suspensión do prazo máximo, o órgano competente da 
Comisión Nacional da Competencia deberá adoptar un acordo en que se 
sinale a causa da suspensión, de acordo co previsto no artigo 37 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo, entendéndose suspendido o cómputo do prazo: 

a) Nos supostos previstos no artigo 37.1.a) e b) da Lei 15/2007, do 3 
de xullo, polo tempo que medie entre a notificación do requirimento e o 
seu efectivo cumprimento polo destinatario ou, no seu defecto, durante o 
prazo concedido; 

b) No suposto previsto no artigo 37.1.e) da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
durante o tempo necesario para a incorporación dos resultados das probas 
ou de actuacións complementarias ao expediente; 

c) No suposto previsto no artigo 37.1.g) da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
cando se inicien negociacións con vistas á conclusión dun acordo de 
terminación convencional, desde o acordo de inicio das actuacións e até a 
conclusión, de ser o caso, das referidas negociacións; 

d) No suposto previsto no artigo 37.2.b) da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
polo tempo que medie entre a notificación do requirimento e o seu efectivo 
cumprimento polo destinatario, sen prexuízo do disposto nos puntos 4 e 5 
do artigo 55 da Lei 15/2007, do 3 de xullo; 

e) No suposto do artigo 37.2.d) da Lei 15/2007, do 3 de xullo, polo 
tempo que medie entre a petición de informe, que se lles deberá notificar 
aos interesados, e a recepción do informe, que igualmente lles deberá ser 
comunicada;

f) Nos demais supostos do artigo 37 da Lei 15/2007, entenderase 
suspendido o cómputo do prazo desde a data do acordo de suspensión, 
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que se lles deberá notificar aos interesados. 

2. Para o levantamento da suspensión do prazo máximo, o órgano 
competente da Comisión Nacional da Competencia deberá ditar un novo 
acordo en que se determinará que se entende reiniciado o cómputo do prazo 
desde o día seguinte ao da resolución do incidente que deu lugar á 
suspensión e a nova data do prazo máximo para resolver o procedemento. 
Este acordo de levantamento da suspensión seralles igualmente notificado aos 
interesados. 

3. Nos casos de suspensión do prazo, o día final do prazo 
determinarase engadindo ao termo do prazo inicial os días naturais durante 
os que quedou suspendido o prazo. 

Artigo 13. Facultades de inspección. 

1. Para os efectos do artigo 40 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, o 
persoal da Comisión Nacional da Competencia poderá ir acompañado de 
expertos ou peritos nas materias sobre as que verse a inspección, así como 
de expertos en tecnoloxías da información, todos eles debidamente 
autorizados polo director de Investigación. 

2. Para efectos do establecido no artigo 40.2.a) da Lei 15/2007, do 3 
de xullo, o persoal autorizado polo director de Investigación poderá 
realizar inspeccións nos domicilios particulares dos empresarios, 
administradores e outros membros do persoal das empresas, cando existan 
indicios fundados de que en tales domicilios particulares se poidan 
encontrar libros ou outra documentación relacionada coa empresa e co 
obxecto da inspección que poidan servir para probar unha infracción grave 
ou moi grave. O persoal autorizado disporá das facultades previstas no 
artigo 40.2.b), c) e d) da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

3. O persoal autorizado para proceder a unha inspección exercerá os 
seus poderes logo de presentación dunha autorización escrita do director 
de Investigación que indique o obxecto e a finalidade da inspección, os 
suxeitos investigados, os datos, documentos, operacións, informacións e 
outros elementos que deban ser obxecto da inspección, a data en que a 
inspección se vaia practicar e o seu alcance. A autorización escrita incluirá, 
así mesmo, as sancións previstas na Lei 15/2007, do 3 de xullo, para o 
caso de que as empresas non se sometan ás inspeccións ou obstrúan por 
calquera medio o labor de inspección da Comisión Nacional da 
Competencia. 

4. De todas as entradas e inspeccións realizadas en locais, terreos, 
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medios de transporte e domicilios redactarase unha acta asinada polo 
funcionario autorizado e pola persoa ante a cal se realizase a inspección 
ou, en caso de que esta non se encontrase presente no momento da 
sinatura, pola persoa a quen autorice para iso. A negativa destas persoas a 
asinar a acta non impedirá que esta, unha vez asinada por dous 
funcionarios autorizados, teña valor probatorio. Á acta xuntaráselle a 
relación dos documentos dos que se obtivese copia, así como un exemplar 
dela e, de ser o caso, a relación daqueles documentos que fosen retidos e 
trasladados temporalmente á Comisión Nacional da Competencia polo 
persoal inspector, calquera que sexa o seu soporte material. 

5. O persoal inspector expediralles unha copia da acta e dos demais 
documentos anexos a esta aos afectados. 

Artigo 14. Colaboración cos órganos competentes das comunidades 
autónomas en materia de poderes de investigación. 

Para os efectos do previsto no artigo 40 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
relativo ás facultades de inspección, nos procedementos que teñan por 
obxecto as condutas previstas nos artigos 1, 2 e 3 desa lei, a Comisión 
Nacional da Competencia e os órganos competentes das comunidades 
autónomas e estes entre si, poderanse solicitar mutuamente a asistencia do 
seu persoal. 

Artigo 15. Colaboración coa Comisión Europea e con outras autoridades 
nacionais de competencia en materia de poderes de investigación. 

A Comisión Nacional da Competencia é a autoridade competente para 
colaborar nas inspeccións e noutros poderes de investigación coa Comisión 
Europea e con outras autoridades nacionais de competencia nos termos 
establecidos no Regulamento (CE) n.º 1/2003, do 16 de decembro de 2002, 
relativo á aplicación das normas sobre competencia previstas nos artigos 
81 e 82 do Tratado e no Regulamento (CE) 139/2004 do Consello, do 20 de 
xaneiro de 2004, sobre o control das concentracións entre empresas. 

Artigo 16. Coordinación cos presidentes dos órganos reguladores 
sectoriais. 

Para os efectos do disposto no punto 3 do artigo 17 da Lei 15/2007, do 
3 de xullo, as reunións do presidente da Comisión Nacional da 
Competencia cos presidentes dos organismos reguladores sectoriais terán 
lugar, polo menos, anualmente ou cando o considere necesario calquera 
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deles, atendendo á situación da competencia efectiva do sector económico 
respectivo ou a circunstancias puntuais que o poidan afectar. 

Artigo 17. Deber de colaboración. 

1. Para os efectos do establecido no artigo 39 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, os órganos da Comisión Nacional da Competencia, ao solicitaren 
información necesaria para o exercicio das súas funcións previstas na Lei 
15/2007, do 3 de xullo, advertirán o destinatario do requirimento do prazo 
de que dispón para remitir a información solicitada e da imposición da 
multa coercitiva que, en caso de incumprimento, poderá ser acordada de 
acordo co disposto no artigo 67 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

2. Transcorrido o prazo mencionado no punto anterior sen que se 
cumprise o requirimento, os órganos da Comisión Nacional da 
Competencia poderán reiteralo, fixando un novo prazo que non poderá ser 
superior á metade do establecido inicialmente, apercibindo o destinatario 
do requirimento de que, unha vez transcorrido este prazo, se procederá á 
imposición dunha multa coercitiva. 

3. A imposición da multa coercitiva rexerase polo establecido no artigo 
21 do presente regulamento. 

Artigo 18. Información administrativa e atención ao cidadán. 

Sen prexuízo do disposto no artigo 55.2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
a Comisión Nacional da Competencia prestará os servizos de información 
administrativa e atención ao cidadán, así como de xestión de queixas e 
suxestións en relación coa defensa da competencia, conforme o disposto 
no Real decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se regulan os 
servizos de información administrativa e atención ao cidadán, e no Real 
decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral 
para a mellora da calidade na Administración xeral do Estado. 

Artigo 19. Vista ante o Consello da Comisión Nacional da Competencia. 

1. O Consello da Comisión Nacional da Competencia poderá acordar a 
realización de vista, logo de solicitude dos interesados ou cando a 
considere adecuada para o exame e axuizamento do obxecto do 
expediente. Na solicitude, dirixida á Secretaría do Consello da Comisión 
Nacional da Competencia, os interesados comunicarán as persoas que 
teñen interese en asistir á vista, expresando a condición que desempeñen 
en relación cos interesados. 
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2. A realización da vista será contraditoria. Nela intervirán os 
interesados, os seus representantes, o persoal da Dirección de 
Investigación e as persoas autorizadas polo presidente da Comisión 
Nacional da Competencia. O Consello da Comisión Nacional da 
Competencia poderá tamén requirir a presenza na vista daquelas persoas 
que considere oportunas, comunicando este feito aos interesados con 
indicación da súa identidade, cargo e ocupación profesional, debendo 
quedar garantida, en todo caso, a confidencialidade das actuacións. 

3. A vista comezará coa exposición da proposta de resolución e 
informe do representante da Dirección de Investigación, e terminará coa 
exposición polos interesados das súas alegacións, concederáselles aos 
interesados e ao representante da Dirección de Investigación unha nova 
quenda para que, brevemente, poidan aclarar, rectificar feitos ou conceptos 
e concretar a súa posición. 

O presidente da Comisión Nacional da Competencia poderalles dirixir 
aos interesados e ao representante da Dirección de Investigación as 
preguntas que coide oportunas e conceder autorización a calquera dos 
conselleiros para que o faga. 

4. Terá o presidente da Comisión Nacional da Competencia todas as 
facultades necesarias para conservar e restablecer a orde nas vistas e 
manter o respecto debido ao Consello da Comisión Nacional da 
Competencia e aos demais poderes públicos, e poderá corrixir no acto os 
intervenientes, mesmo ordenar, se o coidase necesario, desaloxar a sala. En 
particular, o presidente da Comisión Nacional da Competencia terá a 
facultade de chamar á orde os interesados cando se afastaren das 
cuestións obxecto do expediente, e poderalles retirar o uso da palabra. 

Artigo 20. Tratamento de información confidencial. 

Calquera persoa que presente documentos ante a Comisión Nacional da 
Competencia, ao solicitar a confidencialidade de datos ou informacións, 
deberao facer de forma motivada ante o órgano competente no marco da 
tramitación do expediente en cuestión, e deberá presentar, ademais, unha 
versión non confidencial destes. 

Artigo 21. Imposición de multas coercitivas. 

1. Para efectos do establecido no artigo 67 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, son competentes para impor multas coercitivas: 

a) A Dirección de Investigación, respecto das obrigas establecidas nos 
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seus acordos e actos, no suposto de incumprimento do deber de 
colaboración establecido no artigo 39 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

b) O Consello da Comisión Nacional da Competencia, de oficio ou por 
proposta da Dirección de Investigación, respecto das obrigas establecidas 
nas súas resolucións, requirimentos e acordos e, de ser o caso, respecto 
das establecidas nos acordos de Consello de Ministros. 

2. O acordo ou resolución que declare o incumprimento dunha obriga 
imporá, de ser o caso, a multa coercitiva correspondente, fixando a súa 
contía total en función do número de días de atraso no cumprimento, e 
concedendo un novo prazo para o cumprimento da obriga. 

3. Transcorrido o prazo sinalado no punto anterior sen que a obriga se 
cumprise, os órganos da Comisión Nacional da Competencia poderán 
impor unha nova multa coercitiva polo tempo transcorrido, e reiterar a súa 
imposición tantas veces como sexa necesario até o cumprimento da obriga. 

4. A imposición de multas coercitivas entenderase sen prexuízo da 
apertura, nos casos en que proceda de acordo co establecido no artigo 62 
da Lei 15/2007, do 3 de xullo, do correspondente procedemento 
sancionador, que se tramitará segundo o disposto na Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común e nas súas normas de 
desenvolvemento. 

Artigo 22. Pagamento das multas, multas coercitivas e taxas. 

1. O pagamento das multas e multas coercitivas deberase realizar nos 
prazos previstos nos puntos 2 e 5 do artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, xeral tributaria, sen prexuízo da normativa autonómica que sexa 
de aplicación. 

2. O devengo da taxa por análise e estudo das operacións de 
concentración producirase cando o suxeito pasivo presente a notificación 
prevista no artigo 9 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. A recadación da taxa en 
vía executiva efectuarase conforme o previsto no Regulamento xeral de 
recadación, mediante a celebración de convenios coa Axencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

Artigo 23. Publicidade. 

1. Conforme o artigo 27 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, os acordos, 
resolucións e informes da Comisión Nacional da Competencia que se diten 
en aplicación da normativa de defensa da competencia, serán publicados 
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na páxina web da Comisión Nacional da Competencia 
(www.cncompetencia.es), unha vez notificados aos interesados. 

2. A publicación a que se refire o punto anterior efectuarase tras 
resolver, de ser o caso, os aspectos confidenciais do seu contido e logo de 
disociación dos datos de carácter persoal a que se refire o artigo 3.a) da Lei 
orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 
persoal, salvo no que se refire ao nome dos infractores. 

Artigo 24. Recurso contra as resolucións e actos ditados pola Dirección de 
Investigación.

1. Conforme o establecido no artigo 47 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
unha vez presentado o recurso administrativo contra as resolucións e actos 
ditados pola Dirección de Investigación ante o Consello da Comisión 
Nacional da Competencia, este instará a Dirección de Investigación para 
que lle remita copia do expediente xunto co seu informe no prazo de cinco 
días. 

2. Se houber outros interesados, daráselles traslado do recurso e 
poráselles de manifesto o expediente para que no prazo de quince días 
aleguen canto coiden procedente. 

CAPÍTULO II 

Do procedemento sancionador en materia de condutas prohibidas 

SECCIÓN 1.ª DA INSTRUCIÓN DO PROCEDEMENTO SANCIONADOR

Artigo 25. Iniciación do procedemento. 

1. O procedemento sancionador iníciao sempre de oficio a Dirección de 
Investigación:

a) Por propia iniciativa, tras ter coñecemento directo ou indirecto das 
condutas susceptibles de constituíren infracción 

b) Por iniciativa do Consello da Comisión Nacional da Competencia 
c) Por denuncia, co contido indicado no punto seguinte. 

2. A denuncia dirixida á Dirección de Investigación da Comisión 
Nacional da Competencia deberá conter, como mínimo, a seguinte 
información, e o denunciante poderá achegar os datos e información 
adicionais recollidos no anexo I deste regulamento: 

a) Nome ou razón social, domicilio, teléfono e número de fax do/dos 



Memoria 2008

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

233

denunciantes e, no caso de que estes actúen por medio de representante, 
acreditación da representación e domicilio para efectos de notificacións. 

b) Nome ou razón social, domicilio e, de ser o caso, número de 
teléfono e de fax ou calquera outro medio electrónico pertinente dos 
denunciados.

c) Feitos de que deriva a existencia dunha infracción e probas, de ser o 
caso, destes, así como definición e estrutura do mercado relevante. 

d) De ser o caso, xustificación dos intereses lexítimos de acordo co 
artigo 31 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común, para 
ser considerado interesado no eventual expediente sancionador. 

3. Se a denuncia non reunise os requisitos establecidos no punto 2, 
requirirase o denunciante para que, nun prazo de dez días, emende a falta 
ou achegue a documentación requirida, con indicación de que, se así non o 
fixer, se considerará que desistiu da denuncia. 

4. A desistencia do denunciante non lle impediría á Dirección de 
Investigación realizar de oficio todas aquelas actuacións que considerase 
necesarias.

5. A formulación en forma dunha denuncia non vincula a Dirección de 
Investigación para iniciar o procedemento sancionador. O acordo de non-
iniciación do procedemento do Consello da Comisión Nacional da 
Competencia, por proposta da Dirección de Investigación, deberáselle 
comunicar ao denunciante, indicando os motivos polos que non procede a 
iniciación do procedemento de acordo co disposto no artigo 49 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo. 

Artigo 26. Información reservada. 

No marco da información reservada prevista no artigo 49.2 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo, a Dirección de Investigación poderalle dirixir 
solicitudes de información ao denunciante, aos denunciados e a terceiros. 
Cando a Dirección de Investigación lle solicite información ao denunciado, 
notificaralle todos os elementos obxectivos contidos na denuncia e 
relacionados cos feitos denunciados. 

Artigo 27. Acordo de non-incoación e arquivo da denuncia. 

1. Co fin de que o Consello da Comisión Nacional da Competencia 
poida acordar non incoar procedemento e arquivar as actuacións nos 
termos establecidos nos artigos 44 e 49.3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, a 
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Dirección de Investigación daralle traslado da denuncia recibida, das 
actuacións previas practicadas, de ser o caso, e dunha proposta de arquivo. 

2. Cando o Consello da Comisión Nacional da Competencia, á vista da 
proposta de arquivo, considere que pode haber indicios de infracción da 
normativa de defensa da competencia, instará da Dirección de Investigación 
a incoación do correspondente expediente. 

Artigo 28. Incoación do expediente. 

1. A incoación do expediente formalizarase co contido mínimo 
seguinte: 

a) Identificación dos presuntos responsables e dos denunciantes, se os 
houber.

b) Feitos que motivan a incoación. 
c) Instrutor ou instrutores e, de ser o caso, secretario de instrución, 

con indicación do réxime de recusación. 
d) De ser o caso, persoas que teñan a condición de interesado. 

2. O acordo de incoación do expediente notificaráselles aos 
interesados e daráselles unha copia da denuncia aos denunciados. 

3. Na páxina web da Comisión Nacional da Competencia farase público 
o feito da incoación de expedientes por parte da Dirección de Investigación. 

4. O prazo de instrución do expediente será de doce meses contado 
desde a data do acordo de incoación. O transcurso do prazo máximo de 
dezaoito meses desde a data do acordo de incoación do procedemento 
sancionador sen que se resolvese o procedemento determinará a súa 
caducidade, de acordo co establecido no punto 1 do artigo 38 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo. 

Artigo 29. Acumulación, desagregación e ampliación de expedientes. 

A Dirección de Investigación, por propia iniciativa ou por instancia dos 
interesados, poderá dispor a acumulación de expedientes cando entre eles 
exista unha conexión directa, así como a súa desagregación cando a 
natureza dos feitos denunciados faga necesaria a tramitación de 
procedementos independentes. Así mesmo, poderá dispor a ampliación do 
acordo de incoación cando no curso da instrución se aprecie a participación 
doutros presuntos responsables, a presunta comisión doutras infraccións, 
ou comparezan novos interesados non incluídos no citado acordo. 
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Artigo 30. Incorporación de información a un expediente. 

A Dirección de Investigación poderá acordar a incorporación a un 
expediente da información que conste noutro cando esta sexa necesaria 
para o esclarecemento dos feitos investigados naquel. O acordo de 
incorporación seralles notificado aos interesados e aos terceiros que 
remitisen a información obxecto de incorporación, concedéndolles un 
prazo de 5 días para que aleguen canto coiden conveniente para a defensa 
dos seus dereitos e intereses. 

Artigo 31. Acceso ao expediente. 

Unha vez incoado o expediente, os interesados poderán acceder a el e 
obter copias individualizadas de todos os documentos que integren o 
expediente da Comisión Nacional da Competencia, a excepción dos 
segredos comerciais doutros interesados ou terceiros, así como de calquera 
outra información confidencial, mediante a súa comparecencia nas 
dependencias da Comisión Nacional da Competencia, de forma que non se 
vexa afectada a eficacia do funcionamento desta e sen que se poida 
formular solicitude xenérica sobre o expediente. 

Artigo 32. Actos de investigación, alegacións e proba. 

1. O instrutor realizará cantas actuacións resulten necesarias para o 
esclarecemento dos feitos e a determinación de responsabilidades, 
solicitando os datos, informacións e material probatorio relevantes para 
determinar a existencia de infraccións e dando, cando se coide procedente, 
participación aos interesados. 

2. Os interesados poderán, en calquera momento da instrución do 
procedemento sancionador, aducir as alegacións e propor a práctica das 
probas que consideren relevantes para a defensa dos seus intereses. A 
Dirección de Investigación deberá resolver sobre a práctica da proba de 
forma motivada. Contra a denegación de práctica de proba non caberá 
ningún recurso. 

Artigo 33. Prego de concreción de feitos. 

1. De conformidade co previsto no artigo 50.3 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, os feitos que poidan ser constitutivos de infracción recolleranse nun 
prego de concreción de feitos que lles será notificado aos interesados que, 
nun prazo de quince días, o poderán contestar e, de ser o caso, propor as 
probas que consideren pertinentes. Recibidas as alegacións e practicadas 
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as probas ou, de ser o caso, transcorrido o prazo de quince días, a 
Dirección de Investigación procederá ao peche da fase de instrución, 
notificándollelo aos interesados, co fin de redactar a proposta de 
resolución prevista no artigo 50.4 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

2. Cando os feitos que poidan ser constitutivos de infracción, 
afectando un ámbito supraautonómico ou o conxunto do mercado 
nacional, inciden de forma significativa no territorio dunha comunidade 
autónoma, a Dirección de Investigación notificaralle ao órgano autonómico 
respectivo unha copia do prego de concreción de feitos e, de ser o caso, da 
denuncia e dos documentos e probas practicadas que consten no 
expediente, para que remita nun prazo de vinte días informe preceptivo, 
non vinculante. Esta solicitude de informe preceptivo seralles notificada aos 
interesados, para os efectos do artigo 37.1 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

3. Cando a Dirección de Investigación considere que non se 
acreditou a existencia de prácticas prohibidas, notificarállelo aos 
interesados, que disporán dun prazo de quince días para efectuar as 
alegacións ou propor a práctica das probas que coiden pertinentes. 
Recibidas as alegacións e practicadas as probas ou, de ser o caso, 
transcorrido o prazo de quince días, a Dirección de Investigación 
pechará a fase de instrución, notificándollelo aos interesados, co fin de 
redactar a proposta de resolución prevista no artigo 50.4 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo. 

Non obstante o anterior, se á vista das alegacións presentadas ou das 
probas practicadas, a Dirección de Investigación considerase que podería 
haber feitos constitutivos de infracción, aplicarase o disposto no punto 1 e 
elaborarase o correspondente prego de concreción de feitos. 

Artigo 34. Proposta de resolución e informe. 

1. A proposta de resolución deberá conter os antecedentes do 
expediente, os feitos acreditados, os seus autores, a cualificación xurídica 
que lle merezan os feitos, a proposta de declaración de existencia de 
infracción e, de ser o caso, os efectos producidos no mercado, a 
responsabilidade que lles corresponda aos seus autores, as circunstancias 
agravantes e atenuantes concorrentes e a proposta da Dirección de 
Investigación relativa á exención ou redución do importe da multa a que se 
refiren os artigos 65 e 66 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. Cando a Dirección 
de Investigación considere que non quedou acreditada a existencia de 
prácticas prohibidas, porá de manifesto esta circunstancia na súa proposta 
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de resolución. 
A proposta de resolución, que incluirá as alegacións aducidas polos 

interesados durante a instrución e as probas propostas por estes, 
indicando se se practicaron ou non, seralles notificada aos interesados para 
que, no prazo de quince días, formulen as alegacións que teñan por 
convenientes. As alegacións á proposta de resolución da Dirección de 
Investigación deben conter, de ser o caso, as propostas das partes en 
relación coa práctica de probas e actuacións complementarias ante o 
Consello da Comisión Nacional da Competencia, así como a solicitude de 
realización de vista. 

2. De acordo co previsto no artigo 50.5 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
transcorrido o prazo previsto no punto anterior, a Dirección de 
Investigación elevará ao Consello da Comisión Nacional da Competencia o 
expediente, xunto co informe que conterá a proposta de resolución e as 
alegacións recibidas á citada proposta. 

Artigo 35. Preclusión. 

A Dirección de Investigación non terá en conta no seu informe as 
alegacións presentadas polos interesados fóra dos prazos concedidos en 
virtude dos puntos 1 e 3 do artigo 33 deste regulamento para contestar o 
prego de concreción de feitos ou, de ser o caso, a notificación da Dirección 
de Investigación manifestándolles que non quedou acreditada a existencia 
de prácticas prohibidas. Así mesmo, a Dirección de Investigación denegará 
a práctica de probas adicionais transcorridos estes prazos. En todo caso, os 
escritos serán incorporados ao expediente, indicándose expresamente que 
se presentaron fóra de prazo. 

SECCIÓN 2.ª DA RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO SANCIONADOR

Artigo 36. Probas e actuacións complementarias. 

1. Recibido o expediente, o Consello da Comisión Nacional da 
Competencia poderá acordar a práctica de probas, ben de oficio ou por 
instancia dos interesados, instando a Dirección de Investigación a súa 
práctica. O Consello da Comisión Nacional da Competencia poderá rexeitar 
a práctica daquelas probas propostas polos interesados que, podendo ter 
sido propostas en fase de instrución ante a Dirección de Investigación, non 
o fosen. 

2. O resultado das dilixencias de proba practicadas pola Dirección de 
Investigación será remitido ao Consello da Comisión Nacional da 
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Competencia, que o porá de manifesto aos interesados para que, no prazo 
de dez días, aleguen canto coiden conveniente acerca do seu alcance ou 
importancia. 

3. O Consello da Comisión Nacional da Competencia poderá acordar a 
práctica de actuacións complementarias pola Dirección de Investigación, 
establecendo a intervención que os interesados deban ter nela. Os 
interesados disporán dun prazo de dez días para valorar o resultado das 
actuacións complementarias practicadas. 

4. Se o Consello da Comisión Nacional da Competencia estimase que a 
existencia de prácticas prohibidas non quedou suficientemente acreditada 
no informe da Dirección de Investigación, poderá instar desta a realización 
das actuacións complementarias que sexan precisas para o esclarecemento 
dos feitos. 

Realizadas as actuacións complementarias, a Dirección de Investigación 
elaborará unha nova proposta de resolución en que se incluirá, de ser o 
caso, a nova valoración dos feitos, que será elevada ao Consello da 
Comisión Nacional da Competencia. A proposta seralles notificada aos 
interesados para que, nun prazo de quince días, formulen as alegacións 
que coiden oportunas. 

Artigo 37. Outras actuacións do Consello da Comisión Nacional da 
Competencia. 

1. O Consello da Comisión Nacional da Competencia, en calquera 
momento da fase de resolución do expediente sancionador, poderá 
pronunciarse sobre a condición de interesado de todas aquelas persoas que 
acrediten intereses lexítimos de acordo co artigo 31 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común. 

2. De conformidade co artigo 51.3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, o 
Consello da Comisión Nacional da Competencia poderá, así mesmo, acordar a 
realización de vista, logo de solicitude dos interesados ou cando a considere 
adecuada para a análise ou axuizamento das pretensións obxecto do 
expediente. Nesa solicitude deberase conter a información a que fai 
referencia o artigo 19.1 deste regulamento. 

3. O Consello da Comisión Nacional da Competencia notificaralles ao 
resto de interesados a solicitude de vista, co obxecto de que poidan 
manifestar, no prazo que se lles indique, a súa vontade de asistir e, en tal 
caso, achegar a información a que fai referencia o artigo 19.1 deste 
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regulamento. O Consello da Comisión Nacional da Competencia 
comunicaralles aos interesados que solicitasen asistir á vista oral a súa data 
e hora de realización. 

Artigo 38. Contido da resolución. 

1. As resolucións do Consello da Comisión Nacional da Competencia 
conterán os antecedentes do expediente, os feitos probados, os seus 
autores, a cualificación xurídica e os fundamentos xurídicos da decisión. 

2. Así mesmo, de conformidade co artigo 53.1 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, nas súas resolucións o Consello da Comisión Nacional da 
Competencia declarará, segundo os casos, a existencia de condutas 
prohibidas pola Lei de defensa da competencia e/ou polos artigos 81 e 82 
do Tratado da Comunidade Europea; a existencia de condutas que, pola 
súa escasa importancia, non sexan capaces de afectar de maneira 
significativa a competencia ou que non resultou acreditada a existencia de 
prácticas prohibidas. 

3. Igualmente, en virtude do artigo 53.2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, o 
Consello da Comisión Nacional da Competencia poderá ordenar a cesación das 
condutas prohibidas nun prazo determinado, impor condicións ou obrigas, 
estruturais ou de comportamento, ordenar a remoción dos efectos das 
prácticas prohibidas contrarias ao interese público, impor multas, arquivar 
actuacións e adoptar calquera outra medida cuxa adopción lle autorice a 
Lei de defensa da competencia. 

Artigo 39. Terminación convencional dos procedementos sancionadores. 

1. De conformidade co artigo 52 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, en 
calquera momento do procedemento previo á elevación do informe proposta 
previsto no artigo 50.4 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, a Dirección de 
Investigación poderá acordar, por proposta dos presuntos autores das 
condutas prohibidas, o inicio das actuacións tendentes á terminación 
convencional dun procedemento sancionador en materia de acordos e 
prácticas prohibidas. Este acordo de inicio da terminación convencional 
seralles notificado aos interesados, e indicarase se queda suspendido o 
cómputo do prazo máximo do procedemento até a conclusión da 
terminación convencional. 

2. Os presuntos infractores presentarán a súa proposta de 
compromisos ante a Dirección de Investigación no prazo que esta fixe no 
acordo de iniciación da terminación convencional, que non poderá ser 
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superior a tres meses. Esta proposta será trasladada ao Consello da 
Comisión Nacional da Competencia para o seu coñecemento. 

3. Se os presuntos infractores non presentasen os compromisos no 
prazo sinalado pola Dirección de Investigación, considerarase que 
desistiron da súa petición de terminación convencional, continuándose a 
tramitación do procedemento sancionador. Así mesmo, entenderase que os 
presuntos infractores desisten da súa petición se, unha vez presentados os 
compromisos ante a Dirección de Investigación e considerando esta que 
estes non resolven adecuadamente os efectos sobre a competencia 
derivados das condutas obxecto do expediente ou non garanten 
suficientemente o interese público, os presuntos infractores non 
presentasen, no prazo establecido para tal efecto pola Dirección de 
Investigación, novos compromisos que, a xuízo desta, resolvan os 
problemas detectados. 

4. A proposta de compromisos seralles remitida pola Dirección de 
Investigación aos demais interesados co fin de que poidan aducir, no prazo 
que se sinale, cantas alegacións crean convenientes. 

5. A Dirección de Investigación elevará ao Consello da Comisión 
Nacional da Competencia a proposta de terminación convencional para a 
súa adopción e incorporación á resolución que poña fin ao 
procedemento. Recibida a proposta de terminación convencional e, de 
ser o caso, informada a Comisión Europea de acordo co previsto no 
artigo 11.4 do Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Consello, do 16 de 
decembro de 2002, relativo á aplicación das normas sobre competencia 
previstas nos artigos 81 e 82 do Tratado, o Consello da Comisión 
Nacional da Competencia poderá: 

a) Resolver o expediente sancionador por terminación convencional, 
estimando adecuados os compromisos presentados. 

b) Resolver que os compromisos presentados non resolven 
adecuadamente os efectos sobre a competencia derivados das condutas 
obxecto do expediente ou non garanten suficientemente o interese público, 
caso en que poderá conceder un prazo para que os presuntos infractores 
presenten ante o Consello da Comisión Nacional da Competencia novos 
compromisos que resolvan os problemas detectados. Se, transcorrido este 
prazo, os presuntos infractores non presentaron novos compromisos, 
considerarase que desistiron da súa petición e o Consello da Comisión 
Nacional da Competencia instará da Dirección de Investigación a 
continuación do procedemento sancionador. 



Memoria 2008

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

241

6. A resolución que poña fin ao procedemento mediante a terminación 
convencional establecerá como contido mínimo: 

a) A identificación das partes que resulten obrigadas polos 
compromisos, 

b) O ámbito persoal, territorial e temporal dos compromisos, 
c) O obxecto dos compromisos e o seu alcance, e 
d) O réxime de vixilancia do cumprimento dos compromisos. 

7. O incumprimento da resolución que poña fin ao procedemento 
mediante a terminación convencional terá a consideración de infracción 
moi grave de acordo co establecido no artigo 62.4.c) da Lei 15/2007, do 3 
de xullo, podendo determinar, así mesmo, a imposición de multas 
coercitivas de acordo co establecido no artigo 67 da Lei de defensa da 
competencia e no artigo 21 deste regulamento, así como, de ser o caso, a 
apertura dun expediente sancionador por infracción dos artigos 1, 2 ou 3 
da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

SECCIÓN 3.ª DAS MEDIDAS CAUTELARES

Artigo 40. Clases de medidas cautelares. 

1. De acordo co establecido no artigo 54 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, o Consello da Comisión Nacional da Competencia poderá adoptar, 
entre outras, as seguintes medidas cautelares tendentes a asegurar a 
eficacia da resolución: 

a) Ordes de cesación ou de imposición de condicións determinadas 
para evitar o dano que puidesen causar as condutas a que o expediente se 
refire. 

b) Fianza de calquera clase declarada bastante polo Consello da 
Comisión Nacional da Competencia para responder da indemnización dos 
danos e perdas que se puidesen causar. 

2. Non se poderán ditar medidas cautelares que lles poidan orixinar 
prexuízos irreparables aos interesados ou que impliquen violación de 
dereitos fundamentais. 

Artigo 41. Adopción e réxime xurídico das medidas cautelares. 

1. A Dirección de Investigación, durante a fase de instrución do 
procedemento sancionador, poderalle propor ao Consello da Comisión 
Nacional da Competencia, de oficio ou por instancia dos interesados, a 
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adopción de medidas cautelares. Se as medidas cautelares fosen solicitadas 
polos interesados, a Dirección de Investigación, no prazo de dous meses 
contados desde a presentación da solicitude ou, de ser o caso, da adopción 
do acordo de incoación, elevará a proposta ao Consello da Comisión 
Nacional da Competencia, sen prexuízo do cal a petición só se poderá 
entender desestimada por silencio negativo transcorrido o prazo máximo 
de tres meses, que se computará de acordo co previsto no artigo 36.6 da 
Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

2. Cando durante a fase de resolución do procedemento sancionador 
os interesados soliciten ao Consello da Comisión Nacional da Competencia 
a adopción de medidas cautelares ou este considere que tal adopción é 
necesaria, solicitará informe á Dirección de Investigación sobre a súa 
procedencia. Se as medidas cautelares fosen solicitadas polos interesados, 
a Dirección de Investigación elevará o seu informe no prazo de dous meses 
contado desde a petición de informe polo Consello da Comisión Nacional 
da Competencia. 

3. O Consello da Comisión Nacional da Competencia, unha vez recibida 
a proposta ou, de ser o caso, o informe da Dirección de Investigación, oirá 
os interesados no prazo de cinco días, transcorridos os cales resolverá 
sobre a procedencia das medidas. 

4. O Consello da Comisión Nacional da Competencia, de oficio ou por 
instancia dos interesados, e logo de informe da Dirección de Investigación, 
poderá acordar en calquera momento da tramitación do procedemento 
sancionador, a suspensión, modificación ou revogación das medidas 
cautelares en virtude de circunstancias sobrevidas ou que non puidesen ser 
coñecidas ao tempo da súa adopción, concedéndolles aos interesados un 
prazo de 5 días para que aleguen canto coiden pertinente para a defensa 
dos seus dereitos e intereses. 

5. As medidas cautelares cesarán cando se adopte a resolución do 
Consello da Comisión Nacional da Competencia que poña fin ao 
procedemento e en ningún caso a súa proposta, adopción, suspensión, 
modificación ou revogación suspenderá a tramitación do procedemento. 

6. De acordo co disposto no artigo 67 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
en caso de incumprimento das medidas cautelares acordadas, o Consello 
da Comisión Nacional da Competencia poderá impor multas coercitivas que 
se rexerán polo disposto no artigo 21 deste regulamento. 
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SECCIÓN 4.ª DA VIXILANCIA

Artigo 42. Vixilancia do cumprimento das obrigas e resolucións do 
Consello da Comisión Nacional da Competencia. 

1. Para efectos do establecido no artigo 41 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, o Consello da Comisión Nacional da Competencia, ao adoptar a 
resolución ou o acordo que impoña unha obriga, deberalle advertir ao seu 
destinatario do prazo de que dispón para o cumprir, apercibíndoo da contía 
da multa coercitiva que, en caso de incumprimento, lle poderá ser imposta 
por cada día de atraso nos termos previstos no artigo 67 da Lei 15/2007, 
do 3 de xullo. 

2. Unha vez que a resolución ou o acordo sexan executivos, a 
Dirección de Investigación levará a cabo todas as actuacións precisas para 
vixiar o seu cumprimento. 

3. Cando a Dirección de Investigación estime un posible 
incumprimento das obrigas e resolucións do Consello da Comisión 
Nacional da Competencia, poderá elaborar un informe de vixilancia que 
lles será notificado aos interesados para que, no prazo de quince días, 
formulen as alegacións que teñan por convenientes. 

4. Recibidas as alegacións dos interesados e, de ser o caso, practicadas 
as actuacións adicionais que se consideren necesarias, a Dirección de 
Investigación remitirá o informe de vixilancia ao Consello da Comisión 
Nacional da Competencia para efectos de que este declare o cumprimento 
das obrigas impostas, ou ben declare o seu incumprimento. 

5. A resolución do Consello da Comisión Nacional da Competencia que 
declare o incumprimento dunha obriga poderá impor a multa coercitiva 
correspondente, segundo o establecido no artigo 21 deste regulamento. 

SECCIÓN 5.ª DO PROCEDEMENTO DE DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDADE

Artigo 43. Declaracións de inaplicabilidade. 

1. De acordo co disposto no artigo 6 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, o 
procedemento de declaración de inaplicabilidade iníciao de oficio a 
Dirección de Investigación, xa sexa por iniciativa propia ou do Consello da 
Comisión Nacional da Competencia, elaborando unha proposta de 
declaración de inaplicabilidade tras valorar o cumprimento das condicións 
previstas no citado artigo 6 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, que será elevada 
ao Consello da Comisión Nacional da Competencia. 

2. Para a elaboración da proposta de declaración de inaplicabilidade, a 
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Dirección de Investigación realizará as actuacións que sexan necesarias, 
solicitando os datos, informacións e material probatorio relevantes. 

3. Recibida a proposta de declaración de inaplicabilidade, o Consello 
da Comisión Nacional da Competencia poderalle instar á Dirección de 
Investigación a práctica de probas ou a realización de actuacións 
complementarias co fin de aclarar cuestións precisas para a formación do 
seu xuízo. 

4. Con carácter previo á adopción da declaración de inaplicabilidade 
polo Consello da Comisión Nacional da Competencia, este requiriralle 
informe ao Consello de defensa da competencia, que será emitido no prazo 
dun mes. 

5. O Consello da Comisión Nacional da Competencia poderá someter a 
consulta pública a proposta de declaración de inaplicabilidade, co obxecto 
de que se presenten observacións, durante un prazo non inferior a quince 
días. 

SECCIÓN 6.ª DA RETIRADA DA EXENCIÓN POR CATEGORÍAS

Artigo 44. Inicio do procedemento de retirada da exención por categorías. 

1. A Comisión Nacional da Competencia poderá retirar, de acordo co 
establecido nos correspondentes regulamentos de exención por categorías, 
o beneficio da exención prevista nos puntos 4 e 5 do artigo 1 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo, se comprobase que, nun caso determinado, un 
acordo que goza dunha exención produce efectos incompatibles coas 
condicións previstas no artigo 1.3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

2. Así mesmo, este procedemento poderase iniciar cando se dean as 
condicións de retirada previstas no regulamento comunitario de exención 
por categorías que fose aplicable ao suposto concreto. 

Artigo 45. Procedemento de retirada da exención por categorías. 

1. Cando a Dirección de Investigación considere que existen indicios 
suficientes de que se produciu algunhas das circunstancias recollidas no 
artigo anterior deste regulamento, incoará o procedemento para retirar a 
exención. O acordo de incoación do expediente notificaráselles aos 
interesados. 

2. A Dirección de Investigación realizará a instrución que sexa 
necesaria para a constatación dos feitos que fundamenten a retirada da 
exención, solicitando os datos, informacións e material probatorio 
relevantes para concretar os feitos, dando, de ser o caso, participación aos 
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interesados. 
3. Os feitos concretaranse e cualificaranse nun informe que a Dirección 

de Investigación lles notificará aos interesados, para que no prazo de dez 
días formulen as alegacións que consideren pertinentes e propoñan a 
práctica das probas que coiden oportunas. No prazo máximo de tres meses 
contado desde a data de incoación do expediente de retirada, a Dirección 
de Investigación elevará o informe proposta ao Consello da Comisión 
Nacional da Competencia. As probas propostas polos interesados serán 
recollidas neste informe, expresando a súa práctica ou, de ser o caso, a súa 
denegación. 

4. O Consello da Comisión Nacional da Competencia, recibido o 
informe proposta da Dirección de Investigación, poderá instar a esta a 
práctica de probas distintas das xa practicadas na fase de instrución así 
como a realización de actuacións complementarias co fin de aclarar 
cuestións precisas para a formación do seu xuízo. O acordo de práctica de 
probas e de realización de actuacións complementarias notificaráselles aos 
interesados, concedéndose un prazo de dez días para que formulen as 
alegacións que teñan por pertinentes. Este acordo fixará, sempre que sexa 
posible, o prazo para a súa realización. 

5. O Consello da Comisión Nacional da Competencia, concluídas as 
actuacións e, de ser o caso, informada a Comisión Europea de acordo co 
previsto no artigo 11.4 do Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Consello, do 16 
de decembro de 2002, relativo á aplicación das normas sobre competencia 
previstas nos artigos 81  
e 82 do Tratado, ditará e notificará a resolución no prazo máximo de seis 
meses contado desde a data do acordo de incoación do expediente. O 
transcurso deste prazo sen que se ditase e notificase a resolución 
determinará a caducidade do procedemento. 

6. A resolución que acorde a retirada da exención concederalles aos 
interesados un prazo para que adapten as súas condutas ás condicións 
establecidas na dita resolución, advertindo que o transcurso do prazo sen 
que se realizasen as adaptacións necesarias determinará a apertura do 
correspondente expediente sancionador e, de ser o caso, a imposición de 
multas coercitivas de acordo co establecido no artigo 67 da Lei 15/2007, 
do 3 de xullo, e no artigo 21 deste regulamento. 

SECCIÓN 7.ª DOS PROCEDEMENTOS DE EXENCIÓN E DE REDUCIÓN DO IMPORTE DA MULTA

Artigo 46. Presentación das solicitudes de exención do pagamento da 



Memoria 2008

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

246

multa.

1. O procedemento de exención do pagamento da multa iniciarase por 
instancia da empresa ou persoa física solicitante que participase no cartel. O 
solicitante deberá presentar ante a Dirección de Investigación unha solicitude 
formal de exención acompañada de toda a información e elementos de 
proba de que dispoña tendo en conta, segundo proceda, o establecido nas 
letras a) ou b) do punto 1 do artigo 65 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, e no 
punto terceiro deste artigo. 

2. Por petición do solicitante, a Dirección de Investigación poderá 
aceptar que a solicitude se presente verbalmente. Esta declaración, que irá 
acompañada da información e dos elementos de proba a que se fai 
referencia no punto seguinte, será gravada nas dependencias da Comisión 
Nacional da Competencia, rexistrándose a súa transcrición. 

3. O solicitante da exención do pagamento da multa ao abeiro do 
establecido no artigo 65.1 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, deberalle facilitar á 
Dirección de Investigación a seguinte información e elementos de proba: 

a) O nome ou razón social e o enderezo do solicitante. 
b) O nome ou razón social, o enderezo das empresas e os datos 

profesionais de todas as persoas físicas que participen ou participasen no 
cartel.

c) Unha descrición detallada do cartel que inclúa: 

Os seus obxectivos, actividades e funcionamento. 
Os produtos, servizos e o territorio afectados. 
A duración estimada e a natureza do cartel. 

d) Probas do cartel que estean en posesión do solicitante ou das que 
este poida dispor no momento de presentar a súa solicitude, en particular, 
probas contemporáneas deste, que permitan verificar a súa existencia. 

e) Relación das solicitudes de exención ou de redución do importe da 
multa que o solicitante, de ser o caso, presentase ou vaia presentar ante 
outras autoridades de competencia en relación co mesmo cartel. 

4. A orde de recepción das solicitudes de exención fixarase atendendo 
á súa data e hora de entrada no rexistro do órgano de competencia a que 
se dirixan para a súa tramitación, con independencia do rexistro en que 
fosen presentadas. O solicitante poderalle requirir ao órgano de 
competencia a expedición dun recibo da presentación desta solicitude, en 
que deberá constar a data e hora de entrada no rexistro do dito órgano. 

5. A Dirección de Investigación poderá conceder, logo de petición 
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motivada do solicitante, un prazo para a presentación dos elementos 
probatorios do cartel. En todo caso, a empresa ou persoa física deberá 
presentar ante a Dirección de Investigación a información sinalada nas 
letras a), b), c) e e) do punto 3 deste artigo. Unha vez presentados os 
elementos de proba neste prazo, entenderase que a data de presentación 
da solicitude de exención é a data da solicitude inicial. 

Artigo 47. Tramitación das solicitudes de exención do pagamento da 
multa.

1. A Dirección de Investigación examinará a información e os 
elementos de proba presentados e comprobará se se cumpren as 
condicións do artigo 65.1 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, caso en que 
acordará a exención condicional do pagamento da multa, notificándollo á 
empresa ou persoa física solicitante. 

2. Se non se cumprisen as condicións establecidas no artigo 65.1 da 
Lei 15/2007, do 3 de xullo, ou a solicitude de exención fose presentada 
con posterioridade á notificación do prego de concreción de feitos, a 
Dirección de Investigación rexeitará a solicitude de exención, notificándollo 
ao solicitante, que poderá retirar a información e os elementos de proba 
que presentase ou solicitar á Dirección de Investigación que ambos sexan 
examinados de acordo co establecido no artigo 66 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo. A retirada da información e os elementos de proba non impedirá á 
Dirección de Investigación facer uso das súas facultades de investigación co 
fin de obtelos. 

3. O exame das solicitudes de exención do pagamento da multa farase 
seguindo a súa orde de recepción. 

4. Se ao termo do procedemento sancionador, o solicitante cumprise 
os requisitos establecidos no artigo 65.2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, o 
Consello da Comisión Nacional da Competencia, de acordo coa proposta da 
Dirección de Investigación, concederalle ao solicitante a exención do 
pagamento da multa na resolución que poña fin a ese procedemento. En 
caso contrario, o solicitante non se poderá beneficiar de ningún trato 
favorable consonte o disposto nesta sección, excepto no suposto de 
incumprimento do establecido no artigo 65.2.d) da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, caso en que se poderá conceder unha redución do importe da multa. 

Artigo 48. Solicitudes abreviadas de exención. 

1. Nos casos en que a empresa presentase ou vaia presentar unha 
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solicitude de exención do pagamento da multa ante a Comisión Europea 
por ser esta a autoridade de competencia particularmente ben situada 
para coñecer do cartel, poderase presentar ante a Dirección de 
Investigación unha solicitude abreviada de exención. Só se poderán 
presentar solicitudes abreviadas no marco do establecido no artigo 
65.1.a) da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

2. Entenderase que a Comisión Europea é a autoridade de competencia 
particularmente ben situada para coñecer do cartel cando este teña efectos 
sobre a competencia en máis de tres Estados membros. 

3. As solicitudes abreviadas deberán conter, polo menos, a seguinte 
información: 

a) Nome ou razón social e enderezo da empresa solicitante. 
b) Nome ou razón social e enderezo das empresas participantes no 

cartel.
c) Produtos e territorios afectados polo cartel. 
d) Duración estimada e natureza do cartel. 
e) Estados membros en cuxo territorio se poidan encontrar elementos 

probatorios do cartel. 
f) Información sobre as solicitudes de exención ou de redución do 

pagamento da multa que o solicitante presentase ou teña intención de 
presentar ante outras autoridades de competencia en relación co mesmo 
cartel.

A Dirección de Investigación poderalle requirir ao solicitante a 
presentación de información adicional, establecendo un prazo para iso. 

4. A orde de recepción das solicitudes abreviadas fixarase atendendo á 
súa data e hora de entrada no rexistro da Comisión Nacional da 
Competencia, con independencia do rexistro en que fosen presentadas. O 
solicitante poderalle requirir á Comisión Nacional da Competencia a 
expedición dun recibo da presentación desta solicitude, en que deberá 
constar a data e hora de entrada no rexistro da Comisión Nacional da 
Competencia. 

5. No suposto de que a Comisión Nacional da Competencia sexa 
finalmente a autoridade de competencia que coñeza do cartel, a empresa 
deberá completar a solicitude abreviada de exención coa información e 
elementos de proba pertinentes, e disporá para iso dun prazo de dez días 
contado desde a data en que a Comisión Europea lle notifique a asignación 
do caso a favor da Comisión Nacional da Competencia. 
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Artigo 49. Solicitudes de redución do importe da multa. 

1. A empresa ou persoa física que solicite a redución do importe da 
multa deberalle facilitar á Comisión Nacional da Competencia elementos de 
proba que proporcionen un valor engadido significativo con respecto a 
aqueles de que esta dispoña. 

2. Entenderase que proporcionan un valor engadido significativo 
aqueles elementos de proba que, xa sexa pola súa natureza, xa polo seu 
nivel de detalle, permitan aumentar a capacidade da Comisión Nacional da 
Competencia de probar os feitos de que se trate. 

Artigo 50. Presentación e tramitación das solicitudes de redución do 
importe da multa. 

1. O procedemento de redución do importe da multa iniciarase por 
instancia da empresa ou persoa física que participase no cartel, debendo 
esta presentar para tal efecto, ante a Dirección de Investigación, unha 
solicitude formal xunto cos correspondentes elementos de proba, de 
acordo co previsto no artigo 46.3 deste regulamento. Por petición do 
solicitante, a Dirección de Investigación poderá aceptar que a solicitude se 
presente verbalmente, acompañada da correspondente información e 
elementos de proba, será gravada nas dependencias da Comisión Nacional 
da Competencia e rexistrarase a súa transcrición. 

2. A orde de recepción das solicitudes de redución do importe da 
multa fixarase atendendo á súa data e hora de entrada no rexistro do 
órgano de competencia a que se dirixan para a súa tramitación, con 
independencia do rexistro en que se presentasen. O solicitante poderalle 
requirir ao órgano de competencia a expedición dun recibo da presentación 
desta solicitude, en que deberá constar a data e hora de entrada no rexistro 
do citado órgano. 

3. A Dirección de Investigación poderá aceptar solicitudes de redución 
do importe da multa presentadas con posterioridade á notificación do 
prego de concreción de feitos cando, tendo en conta a información que 
consta no expediente, a natureza ou o contido dos elementos de proba 
achegados polo solicitante así o xustifiquen. 

4. A Dirección de Investigación non examinará os elementos de proba 
presentados por unha empresa ou persoa física que solicite a redución do 
importe da multa sen antes pronunciarse sobre a exención condicional 
relativa a solicitudes previas de exención relacionadas co mesmo cartel. 

5. A Dirección de Investigación, como máis tarde no momento de 
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notificar o prego de concreción de feitos previsto no artigo 50.3 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo, comunicaralle á empresa ou persoa física 
solicitante a súa proposta ao Consello da Comisión Nacional da 
Competencia sobre a redución do importe da multa por se reuniren os 
requisitos establecidos no artigo 66.1 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, ou 
ben informará de que non procede tal proposta por non se cumpriren os 
requisitos para obter a redución. 

Se a solicitude de redución do importe da multa foi presentada con 
posterioridade á notificación do prego de concreción de feitos, a Dirección 
de Investigación comunicaralle ao solicitante a súa proposta sobre a 
redución do importe da multa na proposta de resolución prevista no artigo 
50.4 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

6. De acordo co previsto no artigo 34.1 deste regulamento, a Dirección 
de Investigación incluirá na proposta de resolución a súa proposta de 
redución do importe da multa. A proposta de redución farase dentro dos 
intervalos que corresponda segundo o disposto no artigo 66.2 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo. 

7. O Consello da Comisión Nacional da Competencia fixará a 
porcentaxe de redución aplicable a cada empresa ou persoa física na 
resolución que poña fin ao procedemento sancionador. 

Artigo 51. Tratamento das solicitudes de exención ou de redución do 
importe da multa. 

1. A Comisión Nacional da Competencia tratará como confidencial o 
feito mesmo da presentación dunha solicitude de exención ou de redución 
do importe da multa, e formará peza separada especial con todos os datos 
ou documentos da solicitude que considere de carácter confidencial, 
incluída, en todo caso, a identidade do solicitante. 

2. De acordo co disposto no artigo 50.3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
os interesados terán acceso aos datos ou documentos que, formando peza 
separada especial de confidencialidade, sexan necesarios para contestar o 
prego de concreción de feitos. 

3. Sen prexuízo do previsto no punto anterior, non se poderán obter 
copias de calquera declaración do solicitante de exención ou de redución 
do importe da multa que realizase este de forma específica para a súa 
presentación xunto coa correspondente solicitude. 
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Artigo 52. Deber de cooperación dos solicitantes de exención ou de 
redución do importe da multa. 

Para efectos do establecido nos artigos 65.2.a) e 66.1.b) da Lei 15/2007, 
do 3 de xullo, entenderase que o solicitante da exención ou da redución do 
importe da multa coopera plena, continua e dilixentemente coa Comisión 
Nacional da Competencia cando, durante todo o procedemento, cumpra os 
seguintes requisitos: 

a) Facilite sen dilación á Dirección de Investigación toda a información 
e os elementos de proba relevantes relacionados co presunto cartel que 
estean no seu poder ou á súa disposición. 

b) Quede á disposición da Dirección de Investigación para responder 
sen demora a todo requirimento que poida contribuír ao esclarecemento 
dos feitos. 

c) Facilite á Dirección de Investigación entrevistas cos empregados e 
directivos actuais da empresa e, de ser o caso, cos directivos anteriores. 

d) Se absteña de destruír, falsificar ou ocultar información ou 
elementos de proba relevantes relativos ao presunto cartel. 

e) Se absteña de divulgar a presentación da solicitude de exención ou 
de redución do importe da multa, así como o seu contido, antes da 
notificación do prego de concreción de feitos ou do momento que, de ser o 
caso, se acorde coa Dirección de Investigación. 

Artigo 53. Mecanismos de coordinación cos órganos competentes das 
comunidades autónomas nos procedementos de exención do importe da 
multa.

1. Nos supostos en que a solicitude de exención se formule ante unha 
autoridade autonómica de competencia, o órgano competente desta 
comunidade autónoma, con carácter previo á resolución sobre a exención 
condicional, notificará a solicitude de exención á Comisión Nacional da 
Competencia, acompañada de toda a información e elementos de proba de 
que dispoña. En tal notificación expresará o órgano, estatal ou autonómico, 
que considere competente, en aplicación dos mecanismos de coordinación 
e asignación de competencias previstos na Lei 1/2002, do 21 de febreiro, 
de coordinación das competencias do Estado e as comunidades autónomas 
en materia de defensa da competencia. 

2. Igualmente, con carácter previo á resolución sobre a exención 
condicional, a Dirección de Investigación notificaralle ao órgano 
competente da comunidade autónoma as solicitudes de exención, 
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acompañada de toda a información e elementos de proba de que dispoña, 
naqueles supostos en que resulte de aplicación a Lei 1/2002, do 21 de 
febreiro, e as condutas denunciadas non afecten un ámbito superior ao da 
súa comunidade autónoma. Nesta notificación a Dirección de Investigación 
expresará o órgano, estatal ou autonómico, que considere competente. 

3. Se en aplicación do artigo 2.4 da Lei 1/2002, do 21 de febreiro, se 
producise un cambio de asignación de autoridade competente, 
recoñecerase a exención condicional previamente acordada. 

CAPÍTULO III 

Do procedemento de control de concentracións 
económicas 

SECCIÓN 1.ª DA NOTIFICACIÓN

Artigo 54. Notificación de concentración económica. 

1. A notificación prevista nos artigos 55 e 56 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, poderase realizar desde que exista proxecto ou acordo de 
concentración. Para estes efectos, considerarase que existe proxecto ou 
acordo:

a) Nos supostos de adquisición do control, existe proxecto ou acordo 
de concentración desde o momento en que os partícipes consintan en 
realizar a operación que orixine a concentración, e determinen a forma, o 
prazo e as condicións en que se vaia executar. 

Cando os partícipes sexan sociedades, considerarase que o acordo 
existe cando fose adoptado polo órgano de administración, mesmo cando 
por aplicación de normas legais ou estatutarias fose necesaria a súa 
adopción ou ratificación posterior por outro órgano societario. 

b) Cando se trate dunha oferta pública de adquisición, sempre que 
exista acordo do Consello de Administración das oferentes e se anunciase 
publicamente a súa intención de presentar tal oferta. 

c) No caso de fusións de sociedades, entenderase que existe proxecto 
ou acordo de concentración cando se cumpra o disposto na normativa 
societaria. 

2. A existencia de cláusulas que de calquera modo condicionen a 
futura formalización ou execución destes acordos non exime do 
cumprimento do deber de notificar. 

3. Se unha vez notificado o proxecto de concentración e previamente á 
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resolución do expediente, as partes desisten dela, o notificante porá 
inmediatamente en coñecemento da Dirección de Investigación esta 
circunstancia, acreditándoa formalmente, á vista do cal o Consello da 
Comisión Nacional da Competencia poderá acordar, sen máis trámite, o 
arquivo das actuacións. 

Artigo 55. Notificación a través de representante. 

1. As partes obrigadas a notificar de acordo co artigo 9 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo, poderano facer por si mesmas ou a través de 
representante debidamente acreditado. 

2. Se a notificación a presentase persoa distinta das obrigadas a 
notificar de acordo co artigo 9 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, ou que 
careza de representación debidamente acreditada, a Dirección de 
Investigación ditará resolución de inadmisión a trámite da notificación. 

Artigo 56. Forma e contido da notificación. 

1. A notificación prevista nos artigos 55 e 56 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, presentarase na Comisión Nacional da Competencia seguindo o 
modelo oficial de formulario ordinario de notificación que figura como 
anexo II, ou no modelo oficial de formulario abreviado que figura como 
anexo III nos supostos previstos no artigo 56 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo. No caso de notificación conxunta, utilizarase un só formulario. 

Adicionalmente, o notificante poderá achegar cantas análises, informes 
ou estudos se levasen a cabo e considere relevantes con relación á 
concentración. 

2. O obrigado a notificar poderá dirixir á Dirección de Investigación un 
borrador confidencial de formulario de notificación co fin de aclarar os aspectos 
formais ou substantivos da concentración, sen que iso supoña o devengo da 
taxa prevista no artigo 23 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

3. Sen prexuízo de que a Dirección de Investigación lle poida requirir 
ao notificante información adicional en calquera momento do 
procedemento, entenderase que a recepción en forma da notificación a que 
se refire o artigo 55.1 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, se produce, en todo 
caso, cando estean cubertas todas as epígrafes do formulario de 
notificación. 

Sen prexuízo do anterior, logo de solicitude motivada do notificante, a 
Dirección de Investigación poderá eximir da presentación de determinadas 
epígrafes ou documentos recollidos no formulario de notificación. 
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4. Se a notificación non fose presentada en forma, a Dirección de 
Investigación poderá ditar resolución de inadmisión a trámite da 
notificación. 

5. A Dirección de Investigación comunicaralle ao notificante a data en 
que se recibiu en forma na Comisión Nacional da Competencia a 
notificación, así como a data en que vence inicialmente o prazo máximo 
para resolver en primeira fase. 

6. Unha vez recibida en forma a notificación, se a Dirección de 
Investigación comproba que falta información ou que se debe completar a 
información contida en calquera das epígrafes do formulario de 
notificación, requirirá o notificante para que emende esta falta de 
información nun prazo de dez días. En caso de non se producir a emenda 
dentro de prazo, considerarase que o notificante desistiu da súa petición, 
aínda que iso non obsta para que a Dirección de Investigación poida iniciar 
de oficio o expediente de control de concentracións, de acordo co previsto 
no artigo 9.5 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

7. O notificante informará inmediatamente a Comisión Nacional da 
Competencia sobre calquera modificación relevante que poida afectar o 
contido do formulario da notificación da concentración durante a 
tramitación do expediente. 

8. Conforme o previsto no artigo 37.4 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, a 
Dirección de Investigación poderá acordar a ampliación do prazo de 
resolución cando: 

a) Se presuma que a información achegada polo notificante sexa 
enganosa ou falsa, sen prexuízo do disposto no artigo 62 da Lei 15/2007, 
do 3 de xullo; 

b) se produza unha modificación esencial nos feitos contidos na 
notificación con posterioridade a esta e que o notificante coñecese ou 
debese coñecer, sempre que tal modificación poida ter un efecto 
significativo sobre a avaliación da concentración; 

c) apareza nova información con posterioridade á notificación que o 
notificante coñecese ou debese coñecer, sen prexuízo de que a Comisión 
Nacional da Competencia fose informada, sempre que esta nova 
información poida ter un efecto significativo sobre a avaliación da 
concentración. 

Artigo 57. Formulario abreviado de notificación. 

1. De acordo co disposto no artigo 56 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, o 
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formulario abreviado de notificación utilizarase co fin de notificar 
concentracións cando se cumpra, entre outros, un dos seguintes supostos: 

a) Cando ningunha das partícipes na concentración realice actividades 
económicas no mesmo mercado xeográfico e de produto de referencia ou 
en mercados relacionados ascendente ou descendentemente dentro do 
proceso de produción e comercialización en que opere calquera outra das 
partícipes na operación. 

b) Cando a participación das partes nos mercados, pola súa escasa 
importancia, non sexa susceptible de afectar significativamente a 
competencia. Considerarase que existe unha participación de menor 
importancia cando nunha concentración das definidas no artigo 8 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo: 

1.º As partícipes na concentración non alcancen unha cota conxunta 
superior ao 15 por cento no mesmo mercado de produto ou servizo no 
ámbito nacional ou nun mercado xeográfico definido dentro deste, ou no 
caso de alcanzar unha cota conxunta superior ao 15 por cento e inferior ao 
30 por cento, sexa cunha adición de cota non superior ao 2 por cento, e 

2.º As partícipes na concentración non alcancen unha cota individual 
ou conxunta do 25% nun mercado de produto verticalmente relacionado 
cun mercado de produto en que opere calquera outra parte da 
concentración no ámbito nacional ou nun mercado xeográfico definido 
dentro deste. 

c) Cando unha parte adquira o control exclusivo dunha ou varias 
empresas ou partes de empresa sobre as cales xa ten o control conxunto. 

d) Cando, tratándose dunha empresa en participación, esta non exerza 
nin previse exercer actividades dentro do territorio español ou cando esas 
actividades sexan marxinais. Considerarase que as actividades dunha 
empresa en participación son marxinais en España cando o seu volume de 
negocios non supere ou previsiblemente non vaia superar os 6 millóns de 
euros.

2. A Dirección de Investigación é a competente para requirir do 
notificante a presentación dun formulario ordinario de acordo co previsto 
no artigo 56.2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, entre outros, nos seguintes 
supostos: 

a) Naqueles casos en que é difícil definir os mercados de referencia, os 
casos en que unha parte sexa un novo operador ou un operador en 
potencia ou un titular dunha patente importante; 
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b) Nos casos en que non sexa posible determinar adecuadamente as 
cotas de mercado das partes; 

c) Nos mercados con altas barreiras á entrada, cun alto grao de 
concentración ou con problemas coñecidos de competencia; 

d) Cando, polo menos dúas das partes da concentración, estean 
presentes en mercados adxacentes estreitamente relacionados; 

e) Nas operacións que poidan presentar problemas de coordinación; 
f) Cando unha parte adquira o control exclusivo dunha empresa en 

participación da que xa teña o control conxunto, cando a parte que adquire 
e a empresa en participación teñan conxuntamente unha posición de 
mercado forte ou cando a empresa en participación e a parte que adquire 
teñan posicións fortes en mercados verticalmente relacionados; 

g) cando o formulario abreviado contén información incorrecta ou 
enganosa. 

Artigo 58. Levantamento da suspensión da execución. 

1. De acordo co establecido no artigo 9.6 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, o notificante poderá solicitar en calquera momento do 
procedemento, e incluso ao presentar o borrador confidencial de 
formulario de notificación, o levantamento da suspensión total ou parcial 
da súa execución. 

2. O notificante solicitará o levantamento total ou parcial da 
suspensión da execución mediante escrito motivado en que exporá os 
prexuízos que poida causar a suspensión á concentración e, de ser o caso, 
presentará á Dirección de Investigación compromisos tendentes a eliminar 
os posibles efectos negativos que a execución da concentración lle puidese 
causar á competencia efectiva. 

3. O levantamento da suspensión da execución será acordado polo 
Consello da Comisión Nacional da Competencia por proposta da Dirección 
de Investigación. 

Artigo 59. Consulta previa á notificación. 

1. A consulta a que se refire o artigo 55.2 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, dirixiraa por escrito á Dirección de Investigación calquera das 
empresas partícipes na concentración. 

2. Corresponderalle á Dirección de Investigación a tramitación das 
consultas previas e ao Consello da Comisión Nacional da Competencia a 
súa resolución por proposta da Dirección de Investigación. 
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3. En tal consulta deberáselle facilitar á Dirección de Investigación unha 
descrición da concentración e das partes que interveñen, do volume de 
negocios das empresas partícipes no último exercicio contable, de acordo co 
establecido no artigo 8 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, e toda a información 
necesaria para determinar os mercados relevantes e as cotas das empresas 
partícipes neles, de acordo coas seccións 5.ª e 6.ª do modelo oficial de 
notificación previsto no anexo II. 

4. Se a información subministrada fose considerada insuficiente, a 
Dirección de Investigación poderá requirir as partes para que acheguen a 
información adicional, con indicación de que, se así non o fixesen, se 
considerará que desistiron da súa consulta, sen prexuízo do previsto no 
artigo 9.5 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

5. Naqueles casos en que a consulta formulada non se adecuase ao 
obxecto establecido no artigo 55.2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, a 
Dirección de Investigación ditará resolución da súa inadmisión a trámite. 

6. As actuacións a que se refire o artigo 55.2 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, terán carácter confidencial. 

Artigo 60. Taxa por análise e estudo das operacións de concentración. 

1. A taxa autoliquidaraa o suxeito pasivo. O ingreso das 
autoliquidacións poderase efectuar nas entidades de depósito autorizadas 
para actuar como entidades colaboradoras na recadación, conforme o 
disposto no Regulamento xeral de recadación e na Orde do 4 de xuño de 
1998, pola que se regulan determinados aspectos da xestión recadatoria 
das taxas que constitúen dereitos da Facenda pública. Alternativamente, o 
pagamento da taxa poderase realizar por vía telemática. 

2. A contía da taxa calcularase conforme o previsto nos puntos 5 e 6 do 
artigo 23 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. Para os efectos do cálculo do volume 
de negocios global en España do conxunto de partícipes terase en conta o 
último exercicio contable e calcularase conforme o previsto no artigo 5 do 
presente regulamento. 

3. Cando se ingresase unha cota tributaria inferior á que se debería 
ingresar de acordo co punto 3 do presente artigo, o notificante está 
obrigado a realizar a correspondente liquidación complementaria. 

4. Tamén está obrigado o notificante a realizar a liquidación 
complementaria correspondente cando presentase o formulario de 
notificación abreviado e a Dirección de Investigación lle exixise a 
presentación do formulario ordinario, de acordo co previsto no artigo 57.2 
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deste regulamento. 
5. De acordo coa normativa sobre taxas, unha vez elaborado o informe 

en primeira fase a que se refire o artigo 57 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
devolveranse, logo de solicitude do notificante, as cantidades ingresadas 
pola taxa cando: 

a) A operación notificada non sexa unha concentración das previstas 
no artigo 7 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 

b) tratándose dunha concentración das previstas no artigo 7 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo, non cumpra os requisitos de notificación 
obrigatoria previstos no artigo 8 da mencionada lei, 

c) se trate dunha concentración que España decidise remitir á Comisión 
Europea de acordo co artigo 22 do Regulamento (CE) n.º 139/2004, do 
Consello, do 20 de xaneiro de 2004, sobre o control das concentracións 
entre empresas. 

SECCIÓN 2.ª DO PROCEDEMENTO

Artigo 61. Confidencialidade do expediente. 

1. De acordo co artigo 27.2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, o feito da 
iniciación dun expediente de control de concentracións será público, en 
particular, a data de presentación da notificación, os nomes das empresas 
partícipes, o sector económico afectado e unha descrición sumaria da 
operación. 

2. Sen prexuízo do previsto na epígrafe anterior, as actuacións que en 
relación coa notificación leve a cabo a Dirección de Investigación terán 
carácter confidencial até a resolución do Consello da Comisión Nacional da 
Competencia tanto en primeira como en segunda fase. 

3. Recaída a resolución do Consello da Comisión Nacional da 
Competencia en primeira ou en segunda fase, notificaránselle a resolución 
e o informe previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, ao 
notificante para que, no prazo de cinco días, poida solicitar motivadamente 
á Dirección de Investigación a declaración de confidencialidade dos 
contidos que considere confidenciais. Unha vez recibida a solicitude de 
declaración de confidencialidade, a Dirección de Investigación resolverá 
sobre esta prazo de 10 días. 

4. Se o notificante non solicitase a declaración de confidencialidade 
dentro do prazo de cinco días mencionado, entenderase que non hai 
contidos confidenciais e poderanse publicar inmediatamente na súa 
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totalidade a resolución e o informe correspondentes. 

Artigo 62. Procedemento na primeira fase. 

1. Recibida en forma a notificación ou de oficio, de acordo co previsto 
no artigo 9.5 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, a Dirección de Investigación 
iniciará o procedemento de control de concentracións, formará expediente 
e procederá á análise da concentración, elevando ao Consello da Comisión 
Nacional da Competencia un informe e unha proposta de resolución 
baseada no informe, expresando o seu criterio sobre se a concentración 
notificada pode obstaculizar o mantemento da competencia efectiva en 
todo ou parte do mercado nacional. De acordo co disposto no artigo 57.2 
da Lei 15/2007, do 3 de xullo, o Consello da Comisión Nacional da 
Competencia ditará resolución en primeira fase. 

2. Cando a operación analizada non reúna os requisitos previstos nos 
artigos 7 e 8 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, logo de informe da Dirección de 
Investigación, o Consello da Comisión Nacional da Competencia poderá 
resolver sobre se a operación debe ser tratada como un acordo de empresas 
suxeito ás normas sobre acordos e prácticas restritivas ou abusivas da Lei 
15/2007, do 3 de xullo. 

Artigo 63. Informe dos reguladores sectoriais. 

1. Para os efectos do artigo 17.2.c) da Lei 15/2007, do 3 de xullo, a 
Dirección de Investigación solicitaralle informe ao regulador sectorial, que 
se acompañará dunha copia da notificación presentada. 

2. Na solicitude de informe fixarase un prazo para a emisión deste 
polo regulador sectorial. Transcorrido ese prazo, a Dirección de 
Investigación poderá acordar levantar a suspensión do prazo, sen prexuízo 
do previsto no artigo 37.2.d) da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

Artigo 64. Aplicación do Regulamento (CE) n.º 139/2004, do Consello, do 
20 de xaneiro de 2004, sobre o control das concentracións entre 
empresas. 

Cando a Comisión Europea remita unha concentración de acordo co 
artigo 4.4 ou co artigo 9 do Regulamento (CE) n.º 139/2004 do Consello, 
do 20 de xaneiro de 2004, sobre o control das concentracións entre 
empresas, os obrigados legalmente a notificar deberán presentar ante a 
Comisión Nacional da Competencia o formulario de notificación, de acordo 
coa Lei 15/2007, do 3 de xullo, e este regulamento. A Dirección de 
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Investigación iniciará o procedemento de control de concentracións, 
formará expediente e procederá á súa tramitación de acordo co previsto na 
Lei 15/2007, do 3 de xullo, e a súa normativa de desenvolvemento. 

Artigo 65. Instrución do procedemento na segunda fase. 

1. Unha vez acorde o Consello da Comisión Nacional da Competencia 
iniciar a segunda fase do procedemento, a nota sucinta a que fai referencia 
o artigo 58.1 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, seralle comunicada ao 
notificante co obxecto de que este manifeste por escrito, no prazo máximo 
de dous días, os extremos da información contida na nota que, ao seu 
xuízo e de ser o caso, se deban manter confidenciais. Transcorrido ese 
prazo, a Dirección de Investigación decidirá o contido definitivo da nota 
sucinta para efectos da súa publicación e posta en coñecemento das 
persoas físicas ou xurídicas que poidan resultar afectadas e do Consello de 
Consumidores e Usuarios. 

2. A nota sucinta será publicada na páxina web da Comisión Nacional 
da Competencia, co obxecto de que calquera afectado poida achegar 
información nun prazo de dez días. 

3. Cando a concentración incida de forma significativa no territorio 
dunha comunidade autónoma, a Dirección de Investigación notificaralle ao 
órgano autonómico respectivo a nota sucinta xunto con copia da 
notificación presentada, así como o informe elaborado pola Dirección de 
Investigación, para que remita nun prazo de vinte días informe preceptivo, 
non vinculante. Esta solicitude de informe preceptivo seralles notificada aos 
interesados, para os efectos do artigo 37.1 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

4. De acordo co disposto no artigo 58.2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
a Dirección de Investigación elaborará un prego de concreción de feitos 
que, logo de comunicación ao Consello da Comisión Nacional da 
Competencia, lles será notificado aos interesados. 

Artigo 66. Solicitude de condición de interesado. 

1. De acordo co previsto no artigo 58.1 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, as 
persoas físicas ou xurídicas que poidan resultar afectadas só poderán solicitar 
a súa condición de interesadas unha vez iniciada a segunda fase do 
procedemento de control de concentracións económicas. 

2. Na nota sucinta concederase un prazo de dez días dentro do cal se 
poderá solicitar a condición de interesado no procedemento e, de ser o 
caso, presentar alegacións, de acordo co previsto no artigo 58.1 da Lei 
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15/2007, do 3 de xullo. 
3. O Consello da Comisión Nacional da Competencia, valorando o 

dereito subxectivo ou interese lexítimo acreditado, decidirá sobre as 
solicitudes de condición de interesado, aceptándoas ou denegándoas de 
forma motivada, nun prazo de dez días. Para tal efecto, non se 
considerarán interesadas as persoas físicas ou xurídicas afectadas polo 
mero feito de que se lles remitise a nota sucinta. 

4. As persoas físicas ou xurídicas que solicitasen a condición de 
interesadas no prazo sinalado na nota sucinta, unha vez aceptada a 
solicitude polo Consello da Comisión Nacional da Competencia, terán 
intervención plena nos distintos trámites do procedemento, nos termos 
establecidos na Lei 15/2007, do 3 de xullo, e neste regulamento. 

5. O exercicio dos dereitos que corresponde ás partes declaradas 
interesadas en ningún caso poderá alterar o normal desenvolvemento do 
procedemento, nin supor dilación nos prazos, nin retroacción dos trámites 
xa vencidos. 

Artigo 67. Vista do expediente e alegacións. 

1. De acordo co disposto no artigo 58.2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
tras a notificación do prego de concreción de feitos aos interesados, estes 
poderán solicitar á Dirección de Investigación tomar vista do expediente, 
unha vez depurados os seus aspectos confidenciais e, de ser o caso, 
formular alegacións nun prazo de dez días. 

2. No caso de que das alegacións remitidas xurdan novos elementos 
de xuízo que a Dirección de Investigación considere necesario contrastar, 
esta poderalle conceder ao notificante ou ao resto de interesados un novo 
prazo para que remitan as súas observacións ao respecto. 

3. Vencidos os prazos para remitir as alegacións a que fan referencia 
os puntos 1 e 2 do presente artigo, entenderase concluído o trámite de 
audiencia, salvo que o notificante solicite a realización da vista oral prevista 
no artigo 58.3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, e elevarase a proposta de 
resolución ao Consello da Comisión Nacional da Competencia. 

4. A Dirección de Investigación non terá en conta no seu informe as 
alegacións presentadas fóra dos prazos a que fan referencia os puntos 1 e 
2 do presente artigo. En todo caso, estas alegacións serán incorporadas ao 
expediente, indicándose expresamente que se presentaron fóra de prazo. 
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Artigo 68. Vista oral. 

1. O notificante poderalle solicitar ao Consello da Comisión Nacional 
da Competencia a realización dunha vista conforme o artigo 58.3 da Lei 
15/2007,
do 3 de xullo, en calquera momento até doce días despois de ser notificado 
o prego de concreción de feitos. Nesa solicitude deberase conter a 
información a que fai referencia o artigo 19.1 deste regulamento. 

2. O Consello da Comisión Nacional da Competencia notificaralles ao 
resto de interesados a solicitude de vista do notificante ou a súa 
consideración de celebrar vista para a análise ou o axuizamento das 
pretensións obxecto do expediente, co obxecto de que poidan manifestar, 
no prazo que se lles indique, a súa vontade de asistir e, en tal caso, 
achegar a información a que fai referencia o artigo 19.1 deste regulamento. 

3. O Consello da Comisión Nacional de Competencia comunicaralles 
aos interesados que solicitasen asistir á vista oral a data e a hora da súa 
realización. 

4. De ser o caso, unha vez celebrada a vista, entenderase concluído o 
trámite de audiencia, e elevarase a proposta de resolución ao Consello da 
Comisión Nacional da Competencia. 

Artigo 69. Presentación de compromisos en primeira e en segunda fase. 

1. De acordo co previsto no artigo 59 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, o 
notificante poderá presentar compromisos ante a Dirección de 
Investigación:

a) En primeira fase, nun prazo de até vinte días contado desde a 
notificación en forma da concentración á Comisión Nacional da 
Competencia. 

b) En segunda fase, nun prazo de até trinta e cinco días contado desde 
o acordo do Consello da Comisión Nacional da Competencia de inicio da 
segunda fase do procedemento. 

2. Cando se ofrezan compromisos, o notificante indicará 
motivadamente, ao tempo da súa presentación, calquera información que 
teña carácter confidencial e proporcionará por separado unha versión non 
confidencial destes. 

3. A Dirección de Investigación trasladará a proposta de compromisos 
do notificante ao Consello da Comisión Nacional da Competencia para o 
seu coñecemento. 
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4. A Dirección de Investigación examinará os compromisos 
presentados polo notificante e poderá solicitar a súa modificación cando 
considere que son insuficientes para eliminar os posibles obstáculos á 
competencia que poidan derivar da operación. 

5. Os compromisos presentados en primeira fase só poderán ser 
aceptados cando o problema de competencia detectado sexa claramente 
identificable e poida ser facilmente remediado. 

6. O notificante deberá presentar as propostas de modificación de 
compromisos dentro dos prazos indicados no punto 1 do presente artigo. 
Transcorridos eses prazos, a Dirección de Investigación non está obrigada a 
considerar os compromisos propostos ou as súas modificacións. 

7. A proposta de compromisos definitiva do notificante quedará 
recollida na proposta de resolución da Dirección de Investigación para se 
someter á valoración do Consello da Comisión Nacional de Competencia. 

Artigo 70. Intervención do Consello de Ministros. 

1. Unha vez notificada a resolución do Consello da Comisión Nacional 
da Competencia ao ministro de Economía e Facenda de acordo co punto 6 
do artigo 58 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, por requirimento do ministro 
de Economía e Facenda, o secretario do Consello da Comisión Nacional da 
Competencia daralle traslado de copia do expediente. 

2. Para os efectos do artigo 60.3.b) da Lei 15/2007, do 3 de xullo, o 
Consello de Ministros, a través do ministro de Economía e Facenda, poderá 
solicitar informe á Comisión Nacional da Competencia, que o deberá emitir 
no prazo de dez días. 

Artigo 71. Vixilancia das obrigas, resolucións e acordos. 

1. De acordo co establecido no artigo 41 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, a Dirección de Investigación levará a cabo as actuacións necesarias 
para vixiar a execución e o cumprimento das obrigas previstas na 
mencionada lei e nas súas normas de desenvolvemento, así como das 
resolucións e acordos que se adopten en aplicación dela en materia de 
control de concentracións. 

2. No caso de que as obrigas impostas deriven dun acordo do Consello 
de Ministros, este acordo especificará o órgano administrativo que, de 
acordo coas atribucións que lle sexan propias, deba ser o responsable da 
vixilancia. 

3. O Consello da Comisión Nacional da Competencia resolverá as 
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cuestións que se poidan suscitar durante a vixilancia, logo de proposta da 
Dirección de Investigación. En todo caso, o Consello da Comisión Nacional 
da Competencia resolverá declarando finalizada a vixilancia. 

4. Considerarase interesado na vixilancia o responsable do 
cumprimento da obriga disposta na Lei 15/2007, do 3 de xullo, ou as 
súas normas de desenvolvemento, resolución ou acordo en materia de 
control de concentracións sobre a que se estea levando a cabo a 
vixilancia.

CAPÍTULO IV 

Do procedemento arbitral 

Artigo 72. Función arbitral, principios e normas xerais. 

1. En aplicación do artigo 24.f) da Lei 15/2007, do 3 de xullo, a 
Comisión Nacional da Competencia desempeñará as funcións de arbitraxe 
institucional, tanto de dereito como de equidade, que lle encomenden as 
leis e as que lle sexan sometidas polos operadores económicos en 
aplicación da Lei 60/2003, do 23 de decembro, de arbitraxe. 

2. Os conselleiros e o persoal da Comisión Nacional da Competencia 
non se poderán abster nin ser obxecto de recusación nas arbitraxes polo 
mero feito de ter instruído ou resolto procedementos en aplicación da 
normativa de defensa da competencia que afecten unha ou varias partes da 
arbitraxe, de acordo co previsto no artigo 17 da Lei 60/2003, do 23 de 
decembro. 

3. Corresponderalle ao Consello da Comisión Nacional da Competencia 
decidir sobre a competencia desta en materia de arbitraxe. En todo caso, 
estará facultado para rexeitar a competencia da Comisión Nacional da 
Competencia por razóns de interese público suficiente. 

4. O lugar da arbitraxe será a sede da Comisión Nacional da 
Competencia. O idioma da arbitraxe ante a Comisión Nacional da 
Competencia será o castelán. 

5. No non previsto neste regulamento aplicarase supletoriamente a Lei 
60/2003, do 23 de decembro, excepto no relativo ao cómputo de prazos. 

Artigo 73. Submisión á arbitraxe. 

1. A submisión á arbitraxe da Comisión Nacional da Competencia 
poderase realizar mediante convenio arbitral das partes ou a través de 
declaración individual subscrita por unha parte en aplicación de 
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compromisos ou condicións establecidos en resolucións que puxesen fin a 
procedementos en materia de defensa da competencia. 

2. A declaración individual deberá ser por escrito e depositarase na 
Dirección de Investigación. Esta declaración deberá conter, como mínimo, 
os datos de identificación da parte e declaración expresa en que conste a 
súa vontade inequívoca de someter determinada ou determinadas 
controversias á arbitraxe da Comisión Nacional da Competencia e de 
aceptar o seu laudo. 

3. A declaración individual non producirá os efectos dunha submisión 
arbitral até que a outra parte coa que se teña unha controversia deposite na 
Dirección de Investigación unha declaración individual cumprindo os 
mesmos requisitos recollidos na epígrafe anterior. 

Artigo 74. Tramitación das actuacións arbitrais. 

1. A tramitación das actuacións arbitrais previas ao laudo arbitral 
levaraa a cabo a Dirección de Investigación, a cal elaborará un informe en 
que se incluirá a proposta de laudo arbitral, que remitirá ao Consello da 
Comisión Nacional da Competencia. 

2. O Consello da Comisión Nacional da Competencia poderá adoptar, 
de oficio ou por instancia de parte, a proposta ou, logo de informe da 
Dirección de Investigación, as medidas cautelares que coide necesarias. 
Para adoptar, suspender, modificar, revogar e cesar as medidas cautelares 
adoptadas, aplicarase o disposto no artigo 41 do presente regulamento. 

3. Contra os actos de trámite do procedemento arbitral non caberá 
ningún recurso ante o Consello da Comisión Nacional da Competencia nin 
ante os órganos xurisdicionais. 

Artigo 75. Prazo máximo do procedemento. 

O prazo máximo para ditar e notificar o laudo arbitral que poña fin ao 
procedemento será de tres meses contado desde a data de inicio da 
arbitraxe, sen prexuízo das facultades de suspensión ou ampliación de 
prazo previstas no artigo 37 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. O transcurso 
do prazo máximo sen que se ditase laudo determinará a terminación das 
actuacións arbitrais. 

Artigo 76. Laudo arbitral. 

O Consello da Comisión Nacional da Competencia ditará o laudo arbitral 
de acordo coas normas relativas ao seu réxime de funcionamento. 
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Artigo 77. Terminación convencional da arbitraxe. 

Se no transcurso do procedemento arbitral as partes chegan a un acordo 
que poña fin total ou parcialmente á controversia, o Consello da Comisión 
Nacional da Competencia, por proposta ou logo de informe da Dirección da 
Investigación, dará por terminadas as actuacións con respecto aos puntos 
acordados, e se ambas as partes o solicitan e o Consello da Comisión 
Nacional da Competencia non aprecia motivo para se opor, fará constar ese 
acordo en forma de laudo. 

Artigo 78. Gastos. 

As arbitraxes a que se refire este capítulo serán gratuítas, exceptuados 
os gastos xerados pola práctica das probas, cuxo pagamento 
corresponderá, salvo acordo expreso das partes, á parte que as propuxo. 
Os gastos derivados das probas practicadas de oficio satisfaranse por 
partes iguais. 

CAPÍTULO V 

Do procedemento de aprobación de comunicacións 

Artigo 79. Comunicacións da Comisión Nacional da Competencia. 

1. As comunicacións ditadas pola Comisión Nacional da Competencia 
elaboraranse por orde do seu presidente, que solicitará a emisión dun 
informe pola Dirección de Investigación e, cando o coide conveniente, por 
outros servizos técnicos da Comisión Nacional da Competencia. 

2. Cando as comunicacións afecten a aplicación dos artigos 1 a 3 da 
Lei 15/2007, do 3 de xullo, o Consello de Defensa da Competencia poderá 
dirixir proposta ao presidente da Comisión Nacional da Competencia para 
que este ordene a súa elaboración. En todo caso, as comunicacións 
referentes aos artigos 1 a 3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, publicaranse 
oído o Consello de Defensa da Competencia. 

3. Cando a natureza da comunicación o requira, o presidente da 
Comisión Nacional da Competencia acordará un período de información ou 
consulta pública a través da páxina web da Comisión Nacional da 
Competencia. 

4. As comunicacións da Comisión Nacional de Competencia serán 
publicadas na páxina web da Comisión Nacional da Competencia e no 
«Boletín Oficial del Estado». 
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Disposición adicional única. Referencias á Comisión Nacional da 
Competencia e aos seus órganos de dirección. 

As referencias contidas neste regulamento á Comisión Nacional da 
Competencia e aos seus órganos de dirección relativas a funcións, 
potestades administrativas e procedementos, entenderanse tamén 
realizadas aos órganos de instrución e resolución correspondentes das 
comunidades autónomas con competencia na materia de acordo co 
disposto na Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia. 

Disposición transitoria primeira. Tramitación dos procedementos 
incoados tras a entrada en vigor da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de 
defensa da competencia. 

As disposicións deste regulamento serán de aplicación aos 
procedementos sancionadores en materia de condutas prohibidas incoados 
despois da entrada en vigor da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 
competencia, e aos procedementos de control de concentracións iniciados 
despois da súa entrada en vigor. 

Disposición transitoria segunda. Vixilancia de acordos do Consello de 
Ministros adoptados conforme a Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
defensa da competencia. 

Tras a entrada en vigor da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 
competencia, a Dirección de Investigación vixiará a execución e o 
cumprimento dos acordos do Consello de Ministros que fosen adoptados 
en aplicación do artigo 17 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da 
competencia. En todo caso, a Dirección de Investigación será a competente 
para resolver declarando finalizada a vixilancia de tales acordos do 
Consello de Ministros. 

En caso de que se constatase o incumprimento do ordenado nos citados 
acordos do Consello de Ministros, a Dirección de Investigación será a 
competente, logo de audiencia aos interesados, para lle recomendar ao 
Goberno a imposición das multas previstas nos puntos 3 e 4 do artigo 18 
da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia, sen prexuízo 
da adopción doutras medidas de execución forzosa previstas no 
ordenamento. 
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Disposición transitoria terceira. Autorizacións singulares concedidas 
conforme a Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia. 

As autorizacións singulares concedidas ao abeiro da Lei 16/1989, do 17 
de xullo, de defensa da competencia, cuxo prazo non vencese no momento 
da entrada en vigor deste regulamento, quedarán extinguidas, sen 
prexuízo de que os acordos non se consideran prohibidos mentres 
cumpran as condicións previstas no punto 3 do artigo 1 da Lei 15/2007, do 
3 de xullo, sen decisión administrativa expresa ao respecto e baixo a 
avaliación das propias empresas. 

ANEXO I 

Contido da denuncia 

1. Identificación das partes. 

1.1 Denunciante. 

1.1.1 Denominación ou razón social completa, número de 
identificación fiscal ou número de identidade estranxeiro, domicilio, 
teléfono e fax. Persoa de contacto e número de fax. No caso de denuncias 
presentadas por empresarios individuais ou sociedades sen personalidade 
xurídica que operen baixo un nome comercial, identifíquese, así mesmo, os 
propietarios ou socios, indicando os seus nomes, apelidos e enderezo. 

1.1.2 Sucinta descrición da empresa ou asociación de empresas que 
presentan a denuncia, incluíndo o seu obxecto social e o ámbito territorial 
en que opera. 

1.1.3 No caso de denuncias presentadas en nome dun terceiro ou por 
máis dunha persoa, identifíquese o representante (ou o mandatario común) 
e xúntese copia do poder de representación. 

1.2 Denunciados. 

1.2.1 Denominación ou razón social completa, número de 
identificación fiscal ou número de identidade estranxeiro, domicilio e, de 
ser o caso, número de teléfono e fax. 

1.2.2 Sucinta descrición das empresas. 
1.2.3 Forma e alcance da participación dos denunciados na práctica 

denunciada.

2. Obxecto da denuncia. 

Descrición detallada dos feitos de que deriva a existencia dunha 
infracción das normas españolas e/ou comunitarias de competencia, 
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sinalando:

2.1 Que prácticas das empresas ou as asociacións de empresas 
denunciadas teñen por obxecto, producen ou poden producir o efecto de 
impedir, restrinxir ou falsear a competencia en todo ou en parte do 
mercado nacional ou do mercado europeo. 

2.2 En que medida as prácticas denunciadas afectan as condicións de 
competencia no mercado relevante e en que medida afectan os intereses 
dos denunciantes. 

2.3 Cales son os produtos ou servizos e os mercados xeográficos 
afectados polas prácticas denunciadas. 

2.4 Se existe algunha regulación particular que afecte as condicións de 
competencia nos mercados afectados. 

2.5 Se existe algún amparo legal para tal práctica. 
2.6 Cales son os preceptos infrinxidos pola práctica denunciada. 
2.7 Se se solicita a adopción de medidas cautelares, como poden estas 

asegurar a eficacia da resolución que no seu momento se dite e cales son 
os riscos derivados de que se adopten e de que non se concedan para o 
funcionamento do mercado e para os intereses dos denunciantes. 

2.8 Se se solicita o tratamento confidencial de parte da información, 
delimítese o alcance da confidencialidade, tendo en conta que ninguén 
pode ser condenado por probas que non lle sexan postas de manifesto, e 
xúntese unha versión non confidencial dos documentos en que conste tal 
información. 

3. Datos relativos ao mercado. 

3.1 Natureza dos bens ou servizos afectados pola práctica denunciada, 
con mención, de ser o caso, do código da nomenclatura combinada 
española (nove cifras) ou do código de clasificación nacional de actividades 
económicas (CNAE) no caso de servizos. 

3.2 Estrutura do ou dos mercados destes bens ou servizos: ámbito 
xeográfico, oferentes e demandantes, cotas de mercado, grao de 
competencia existente nel, existencia de produtos substitutivos, 
dificultades de acceso ao mercado que poidan encontrar novos 
competidores, existencia de lexislación que afecte as condicións de 
competencia no mercado, así como calquera outro dato ou información 
relativa ao mercado que poida ser relevante para efectos do eventual 
procedemento sancionador. 
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4. Existencia de interese lexítimo. 

Motivos polos que o denunciante considera que cumpre as condicións 
previstas no artigo 31 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 
común, para ser considerado interesado no eventual expediente 
sancionador que se poida chegar a incoar. 

5. Probas. 

5.1 Identificación e enderezo das persoas ou institucións que poidan 
testemuñar ou certificar os feitos expostos, en particular as das persoas 
afectadas pola presunta infracción. 

5.2 Documentos referentes aos feitos expostos ou que teñan unha 
relación directa con eles (textos de acordos, condicións de transacción, 
documentos comerciais, circulares, publicidade, actas de negociacións ou 
asembleas, etc.). dos documentos que conteñan información que deba ser 
considerada confidencial, xúntense os orixinais completos en peza 
separada, así como copia censurada de tal modo que esta poida ser 
incorporada ao expediente. 

5.3 Estatísticas ou outros datos que se refiran aos feitos expostos 
(relativas, por exemplo, á evolución e formación dos prezos, ás condicións 
de oferta ou de venda, ás condicións usuais das transaccións, ou á 
existencia de boicoteo ou discriminación). 

5.4 Características técnicas da produción, vendas, necesidade de 
licenzas, existencia doutras barreiras de entrada no mercado, e 
achegándose ou, de ser o caso, citándose, as referencias útiles de estudos 
sectoriais ou de mercado e de aplicación das normas de competencia, 
incluso de dereito comparado, en casos similares ou próximos. 

5.5 Existencia de calquera outra proba da infracción, con indicación da 
forma de actuación necesaria para que poida ser achegada. 

6. Accións adoptadas. 

Descrición das xestións efectuadas e das accións iniciadas con 
anterioridade á denuncia, co fin de facer cesar a presunta infracción ou os 
seus efectos prexudiciais sobre as condicións de competencia. Remítase a 
información de todas as xestións e accións de que se teña coñecemento, 
incluso das realizadas por calquera outro afectado pola conduta obxecto da 
denuncia ou por condutas similares. Precísense os procedementos 
administrativos ou xudiciais e, de ser o caso, a identificación dos asuntos e 
os resultados dos procedementos. 
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7. Outras informacións. 

Remisión de calquera outra información dispoñible que podería permitir 
aos órganos de defensa da competencia apreciar a existencia de prácticas 
prohibidas e os remedios máis eficaces para restaurar as condicións de 
competencia. 

ANEXO II 

Formulario ordinario de notificación das concentracións económicas 

1. Como notificar. 

O formulario de notificación débese dirixir á Comisión Nacional da 
Competencia (en diante CNC). Con independencia do rexistro en que se 
presente a notificación, o inicio do cómputo dos prazos do procedemento 
de control de concentracións non se produce até a entrada en forma da 
notificación no rexistro da CNC. 

O formulario de notificación e os seus documentos anexos débense 
presentar cunha copia en papel e outra en formato electrónico. 

Este formulario de notificación componse de: 

a) Unha folla de encabezamento en que se indicará a identidade do 
notificante (ou do seu representante), a identidade dos outros partícipes, a 
natureza da operación, unha descrición sumaria desta, o sector económico, 
a solicitude de confidencialidade e, de ser o caso, de levantamento da 
suspensión da execución da operación, así como lugar, data e sinaturas 
dos notificantes. 

b) As informacións requiridas nas seccións 1 a 8 que se deben facilitar 
pola súa orde en folla á parte e con mención do número marxinal de 
referencia. 

2. Solicitude de confidencialidade. 

O notificante indicará na folla de encabezamento da notificación, de 
forma motivada, as informacións que se deban tratar confidencialmente 
respecto a terceiros ou, de ser o caso, respecto a algún dos partícipes na 
operación. Así mesmo, de acordo co disposto no artigo 20 do presente 
regulamento, deberá presentar unha versión non confidencial da 
notificación. 
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SECCIÓN 0. FOLLA DE ENCABEZAMENTO

Notificante: 

Representante (se procede): 

Outros partícipes: 

Tipo de operación: 

Sector económico (Código NACE): 

Solicita: 

1. Que esta notificación sexa considerada para os efectos recollidos no 
artigo 55 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia. 

2. Que a información contida nas seccións... e nos anexos… desta 
notificación sexa tratada confidencialmente respecto de terceiros e se 
manteña secreta, de acordo co establecido no artigo 42 da Lei 15/2007, do 3 
de xullo, por ser contidos confidenciais das empresas que participan na 
concentración. 

3. De ser o caso, o levantamento da obriga de suspensión da execución 
da concentración notificado, conforme o disposto no artigo 9 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo. 

Quen abaixo asina declara que as informacións que se proporcionan no 
presente formulario e os seus anexos son certas, que as opinións son 
veraces e que as estimacións se realizaron de boa fe. 

Lugar, data e sinatura/s do notificante ou do representante. 

SECCIÓN 1.ª INFORMACIÓN SOBRE AS PARTES

1.1 Información sobre a parte ou partes que notifican. 

Facilite os seguintes datos: 

1.1.1 Denominación ou razón social completa. 

No caso de persoas físicas ou sociedades sen personalidade xurídica 
que operen baixo un nome comercial, indíquense os nomes e apelidos da 
persoa ou persoas, ou a denominación da sociedade. 

1.1.2 Domicilio social e número de identificación fiscal ou código de 
identificación. 

1.1.3 Natureza das actividades da empresa. 
1.1.4 Nome e apelidos da persoa de contacto, cargo na empresa, 



Memoria 2008

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

273

enderezo, número de teléfono, fax e enderezo de correo electrónico. 
1.1.5 Enderezo do notificante (ou de cada un dos notificantes) a que se 

poidan enviar documentos e, en especial, resolucións e decisións da 
Comisión Nacional de Competencia. Nome, apelidos, número de teléfono, 
fax e enderezo de correo electrónico dunha persoa autorizada para recibir 
os documentos nese enderezo. 

1.2 Información sobre as outras partícipes na operación de 
concentración. 

1.2.1 Denominación ou razón social completa. 

No caso de adquisición dunha parte dunha ou máis empresas sen 
personalidade xurídica propia, identifíquese co seu nome comercial así 
como a razón social dos vendedores. 

1.2.2 Domicilio social e número de identificación fiscal ou código de 
identificación. 

1.2.3 Natureza das actividades da empresa. 
1.2.4 Nome e apelidos da persoa de contacto, cargo na empresa, 

enderezo, número de teléfono, fax e enderezo de correo electrónico. 
1.2.5 Enderezo doutro partícipe na concentración (ou doutros 

partícipes) a que se poidan enviar documentos e, en especial, resolucións e 
decisións da Comisión Nacional de Competencia. Nome, apelidos, número 
de teléfono, fax e enderezo de correo electrónico dunha persoa autorizada 
para recibir os documentos nese enderezo. 

1.3 Notificación efectuada por representante. 

A notificación realizada por representante deberase acompañar do 
documento que acredite a representación ou fotocopia compulsada del con 
tradución xurada se ese poder está redactado en lingua non oficial do 
Estado español. Na acreditación deberá constar o nome, apelidos e o cargo 
das persoas que conceden tal acreditación. 

Indíquese: 

1.3.1 Nome das persoas ou entidades designadas representantes. 
1.3.2 Domicilio social e número de identificación fiscal ou código de 

identificación. 
1.3.3 Persoa con quen se pode establecer contacto. Enderezo, número 

de teléfono, fax e enderezo de correo electrónico. 
1.3.4 Enderezo do representante (en Madrid, a ser posible) para o 

envío de correspondencia e a entrega de documentos. 
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SECCIÓN 2.ª NATUREZA, CARACTERÍSTICAS 

E DIMENSIÓN DA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN

2.1 Descrición da natureza da operación. 

Descríbase de forma sucinta a operación de concentración, indicando, 
entre outras cousas: 

2.1.1 Se a concentración constitúe: 

a) Unha fusión entre sociedades anteriormente independentes. 
b) Unha adquisición de activos. 
c) Unha adquisición de participacións de calquera tipo que permita 

alcanzar o control exclusivo ou conxunto doutra empresa. 
d) A creación dunha empresa en participación con plenas funcións no 

sentido do artigo 7 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 
e) Un contrato ou calquera outro medio que confira un control directo 

ou indirecto conforme o previsto no artigo 7 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

2.1.2 Se se ven afectadas pola operación a totalidade ou partes das 
empresas partícipes. 

2.1.3 Se unha das partes presenta unha oferta pública de adquisición 
doutra, indíquese se esta operación conta coa aprobación do órgano de 
administración desta última. 

2.2 Elementos económicos e financeiros da operación. 

Explique, brevemente, os pormenores económicos e financeiros da 
operación, indicando en particular, cando proceda: 

2.2.1 Os activos ou valores e a contía e forma da contraprestación (por 
exemplo, fondos que se percibirán ou obrigas) ofrecida ou convida. 

2.2.2 As condicións de calquera oferta de valores efectuada. 
2.2.3 Se algunha ou algunhas das partes na operación conta para a súa 

realización con apoio financeiro, de carácter público ou non, farase constar 
tal extremo, especificando a natureza e contía de tal apoio. 

2.2.4 A estrutura da propiedade e de control tras a realización da 
operación. 

2.2.5 O calendario da operación, con especial referencia á data en que 
se alcanzou o proxecto ou acordo de concentración e á data prevista ou 
proposta dos acontecementos que dean lugar á execución da operación. 

2.2.6 Indíquese a lóxica económica da operación notificada. 

2.3 Volume de negocios das partícipes. 
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A parte notificante deberá indicar os seguintes datos referidos a todas 
as partícipes na operación de concentración durante o último exercicio 
económico, conforme o disposto no artigo 5 deste regulamento. 

2.3.1 Volume de negocios mundial. 
2.3.2 Volume de negocios na Unión Europea. 
2.3.3 Volume de negocios en España. 

2.4. Sinálese por que a concentración notificada non entra no ámbito de 
aplicación do Regulamento (CE) n.º 139/2004, do Consello, do 20 de 
xaneiro de 2004, sobre o control das concentracións entre empresas. 

2.5 Indíquese en que outros países e en que data se notificou ou se 
proxecta notificar a concentración. 

SECCIÓN 3.ª RESTRICIÓNS ACCESORIAS

3.1 Indíquese se existen restricións á competencia que se consideran 
accesorias á operación de concentración notificada no acordo que dá lugar 
a esta. 

3.2 No caso de que a contestación ao punto 3.1 sexa afirmativa 
indique se esas restricións consisten en: 

3.2.1 Acordos ou cláusulas de non-competencia. 
3.2.2 Acordos ou cláusulas de non-captación de recursos humanos ou 

doutro tipo. 
3.2.3 Acordos ou cláusulas de confidencialidade. 
3.2.4 Obrigas de compra ou de subministración. 
3.2.5 Acordos de licenza. 
3.2.6 Outros acordos ou cláusulas que poidan ser valorados como 

restricións á competencia. 

3.3 Para cada un dos puntos do punto 3.2 en que a resposta sexa 
afirmativa, indique: 

3.3.1 Duración do acordo, cláusula ou obriga. 
3.3.2 Contido do acordo, cláusula ou obriga. 
3.3.3 Xustificación de que tales acordos, cláusulas ou obrigas deban 

ser tratados como unha restrición accesoria á operación de concentración 
notificada.

SECCIÓN 4.ª PROPIEDADE  E CONTROL PREVIOS

Para cada unha das partícipes que interveñen na concentración facilite 
unha relación completa de todas as empresas pertencentes ao mesmo 
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grupo que operen en calquera dos mercados afectados, con indicación da 
súa sede. 

Para efectos da pertenza a un grupo, a relación de control entenderase 
de acordo co artigo 7.2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, e co establecido na 
sección 2.ª do presente formulario, relativa á natureza e características da 
operación de concentración. 

En particular, a lista deberá incluír unha relación completa de: 

4.1 Todas as empresas ou persoas baixo cuxo control, directo ou 
indirecto, se encontren cada unha das partícipes; 

4.2 Todas as empresas que operen en calquera dos mercados 
relevantes controladas directa ou indirectamente: 

a) polas partícipes; 
b) por calquera outra das empresas mencionadas no punto 4.1. 

Especifique a natureza e os medios de control con respecto a cada 
empresa ou persoa que figure na lista. 

Á información consignada nesta sección pódense xuntar organigramas 
ou diagramas de organización para ilustrar a estrutura de propiedade e 
control das empresas. 

Con respecto ás partícipes da concentración e a cada unha das 
empresas ou persoas indicadas en resposta á sección 4.1, facilite: 

4.3 Unha relación completa de calquera outra empresa que opere nos 
mercados relevantes (definidos na sección 5.ª do presente formulario) en 
que as empresas ou persoas do grupo posúan, individual ou 
colectivamente, o 10% ou máis dos dereitos de voto, do capital emitido en 
accións ou doutros títulos. 

En cada caso indique quen é o titular e a porcentaxe que posúe. 
4.4 Con respecto a cada empresa, unha relación dos membros dos 

seus consellos de administración que o sexan tamén dos consellos de 
administración ou de vixilancia de calquera outra empresa que opere nos 
mercados afectados; e, se procede, con respecto a cada empresa, unha 
relación dos membros dos seus consellos de vixilancia que tamén o sexan 
dos consellos de administración de calquera outra empresa que opere nos 
mercados afectados. 

En cada caso, indique o nome da outra empresa e o cargo de que se 
trate. 

4.5 Datos pormenorizados das adquisicións de empresas que operen 
nos mercados afectados, tal e como se definen na sección 5.ª, realizadas 
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polos grupos indicados na sección 4.1 nos últimos 3 anos. 
Para unha mellor comprensión, pódense ilustrar os datos achegados 

nesta sección con organigramas ou diagramas de organización. 

SECCIÓN 5.ª DEFINICIÓN DE MERCADOS

Con respecto a cada unha das empresas partícipes indicaranse: 

5.1 Os sectores económicos en que operan, sinalando o seu código 
NACE de catro cifras, con indicación das asociacións sectoriais existentes. 

5.2 Os bens ou servizos comercializados por cada unha das empresas 
partícipes na operación de concentración, agrupándoos por categorías 
comerciais significativas e, de ser o caso, as variacións na carteira de 
produtos ou servizos que se prevexan na operación de concentración. 

5.3 Delimitación dos mercados. 

O notificante debe delimitar os mercados tomando en consideración os 
puntos seguintes: 

5.3.1 Mercados de produto. 

Un mercado de produto comprende a totalidade dos produtos e servizos 
que os consumidores consideran intercambiables ou substituíbles en razón 
das súas características, físicas e técnicas, nivel de prezo, o uso que se 
prevé facer deles, sistema de distribución ou definicións legais ou 
regulamentarias do produto. 

Para a definición dos mercados de produto cómpre ter en conta a 
posible existencia de produtos e servizos substitutivos dos que as partes 
da operación ofrecen, os cales poden actuar como restrición competitiva ao 
seu comportamento. Esta restrición competitiva pode provir da existencia 
no mercado doutros produtos e servizos que os consumidores consideran 
intercambiables (substituibilidade polo lado da demanda) ou da existencia 
doutros oferentes dispostos a dedicar con inmediatez os seus recursos á 
oferta de tales produtos e servizos (substituibilidade polo lado da oferta). 

Motive na definición os factores que determinan a inclusión duns 
produtos e a exclusión doutros, tendo en conta, por exemplo, a súa 
substituibilidade, as condicións de competencia, os prezos, a elasticidade 
cruzada da demanda ou outros factores pertinentes (por exemplo, 
substituibilidade desde o punto de vista da oferta cando proceda). 

5.3.2 Mercados xeográficos. 

O mercado xeográfico comprende a zona en que as empresas partícipes 
desenvolven actividades de subministración e demanda dos produtos ou 
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servizos de referencia, en que as condicións de competencia son 
suficientemente homoxéneas e que se pode distinguir doutras zonas 
xeográficas próximas debido en particular a que nestas as condicións de 
competencia son sensiblemente distintas. 

Entre os factores que interveñen á hora de determinar o mercado 
xeográfico cabe citar a natureza e as características dos produtos e 
servizos en cuestión, a existencia de barreiras de entrada, as preferencias 
dos consumidores, a existencia de diferenzas apreciables nas cotas de 
mercado das empresas en zonas xeográficas próximas e a existencia de 
importantes diferenzas de prezos ou outros factores pertinentes. 

5.4 Mercados relevantes. 

Para efectos da información solicitada no presente formulario, os 
mercados relevantes están compostos polos mercados de produto en 
España ou nun ámbito xeográfico definido dentro del, nos cales se dean as 
seguintes circunstancias: 

a) Que dous ou máis partícipes da operación desenvolvan actividades 
empresariais no mesmo mercado de produto e a concentración dea lugar a 
unha cota de mercado individual ou combinada de, polo menos, o 15%. 

b) Que as partícipes na concentración alcancen unha cota individual ou 
combinada do 25% nun mercado de produto verticalmente relacionado cun 
mercado de produto en que opere calquera outra parte da concentración no 
ámbito nacional ou nun mercado xeográfico definido dentro del. 

5.4.1 Indique cada un dos mercados relevantes, conforme o 
establecido na sección 5.4 do formulario, en: 

a) O ámbito xeográfico nacional. 
b) Nun mercado xeográfico definido dentro do mercado nacional. 

5.4.2 Expoña a posición do notificante sobre o alcance do mercado 
xeográfico no sentido do punto 5.3.2 aplicable a cada un dos mercados 
indicados na sección anterior (5.4.1). 

5.5 Outros mercados en que a operación notificada poida ter un 
impacto significativo. 

5.5.1 Sobre a base das definicións da sección 5.3, describa o alcance dos 
mercados tanto de produto, como xeográficos, distintos dos mercados 
afectados sinalados na sección 5.4 en que a operación notificada poida ter un 
alcance significativo: 

a) Calquera das partícipes da concentración teña unha cota de mercado 
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superior ao 25% e outra das partícipes sexa un competidor potencial 
respecto dese mercado. Cabe considerar que unha partícipe é competidor 
potencial especialmente cando ten planeado entrar nun mercado ou 
desenvolveu ou puxo en práctica nos últimos dous anos tales plans. 

b) Calquera das partícipes da concentración teña unha cota de 
mercado superior ao 25% e outra das partícipes na concentración sexa 
titular de dereitos de propiedade intelectual importantes para ese mercado. 

c) Calquera das partícipes na concentración estea presente nun 
mercado de produto que sexa un mercado relacionado estreitamente cun 
mercado de produto en que opere outra das sociedades partícipes e as 
súas cotas de mercado individuais ou combinadas sexan, polo menos, de 
25%.

SECCIÓN 6.ª INFORMACIÓN SOBRE OS MERCADOS

RELEVANTES

Para cada mercado relevante facilite a seguinte información: 

6.1 Cotas de mercado. 

Para o mercado nacional, os mercados definidos de ámbito inferior ao 
nacional e, de ser o caso, para os mercados definidos en ámbitos 
superiores ao nacional, sinale para os tres últimos anos: 

a) A estimación do tamaño total do mercado expresado en valor e no 
tipo de unidades que habitualmente se utilicen no sector. 

b) A estimación da parte que corresponde a cada unha das empresas e 
grupos que se concentran e a cada unha das principais empresas ou grupos 
de empresas competidoras cuxa cota supere o 5%. 

6.2 Estrutura da oferta. 

Facilítese a seguinte información: 

6.2.1 Facilite nome e apelidos, enderezo, número de teléfono, fax e 
enderezo de correo electrónico do xefe do departamento xurídico de cada 
un dos competidores. 

6.2.2 Describa a estrutura de oferta do mercado e facilite a relación 
dos principais provedores, coas súas respectivas porcentaxes de 
participación no volume total de compras das empresas partícipes na 
operación de concentración. 

6.2.3 Describa en detalle as canles e redes de distribución existentes 
no mercado así como as utilizadas polas empresas que se concentran, 
sinalando en que grao a distribución é efectuada por terceiros ou polas 
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mesmas empresas ou outras do seu grupo. 
6.2.4 Estime a capacidade de produción total no mercado español 

durante os tres últimos anos e a proporción que corresponde ás partes. 
Sinale a situación das instalacións de produción destas e a taxa de 
utilización da capacidade. 

6.2.5 Especifique se algunha das partes da concentración ou calquera 
competidor ten produtos e servizos novos, ou produtos e servizos que 
vaian saír ao mercado en pouco tempo ou planea ampliar capacidade de 
produción ou venda. 

6.2.6 Indíquese cales son, no último exercicio, os niveis de prezos 
practicados polas empresas que se concentran en relación cos dos seus 
principais competidores e cales son os criterios e factores para a súa 
determinación. 

6.2.7 Descríbanse os principais factores que determinan a estrutura de 
custos dos produtos e servizos que compoñen o mercado e cales poden ser 
os principais factores que marquen diferenzas entre competidores. 

6.2.8 Outros factores que determinen a estrutura e as características 
da oferta do mercado. 

6.3 Estrutura da demanda. 

Facilítese a seguinte información: 

6.3.1 Facilite nome e apelidos, enderezo, número de teléfono, fax e 
enderezo de correo electrónico do xefe do departamento xurídico de cada 
un dos principais clientes. 

6.3.2 Describa a estrutura da demanda do mercado e facilite a relación 
dos principais clientes, coas súas respectivas porcentaxes de participación 
no volume total de vendas das empresas partícipes na operación. Para tal 
efecto, valore os seguintes factores: 

Fase dos mercados (en expansión, madurez, declive, nacemento) e 
estimación da taxa de crecemento; 

importancia das preferencias do cliente, por exemplo en termos de 
fidelidade a unha marca, prestación de servizos prevenda e posvenda, 
oferta dunha gama de produtos ou efectos de rede; 

Que papel xoga a diferenciación do produto en termos de características 
ou calidade e grao de substituibilidade dos produtos das partes na 
concentración; 

Valoración dos custos de cambio (en tempo e diñeiro) que deben asumir 
os clientes para cambiar de provedor; 
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Grao de concentración ou fragmentación da clientela e posible 
distribución en distintos grupos (cliente-tipo de cada grupo); 

Importancia dos contratos de distribución exclusiva e doutros tipos de 
contratos a longo prazo; 

Outros factores que determinen a estrutura e as características da 
demanda do mercado. 

6.4 Barreiras á entrada de novas empresas ao mercado. 

6.4.1 Describa en detalle as dificultades de acceso ao mercado que 
poidan encontrar novos competidores, con especial mención de calquera 
das seguintes que sexa de aplicación: 

a) Limitacións á competencia de produtos importados debidas a 
barreiras arancelarias ou non arancelarias. 

b) Limitación de acceso aos factores de produción, tales como materias 
primas, bens intermedios, ou persoal cualificado. 

c) Limitacións na creación da rede de distribución, sinalando as súas 
causas.

d) Dificultades derivadas do custo total de entrada para un novo 
competidor por necesidade de capital, promoción, publicidade, 
distribución, mantemento, investigación e desenvolvemento, etc. 

e) Calquera barreira legal ou regulamentaria como a exixencia dunha 
autorización oficial ou a existencia de normas específicas de calquera tipo, 
así como as barreiras derivadas dos procedementos de certificación de 
produtos ou da necesidade de lograr unha boa reputación no mercado. 

f) Calquera restrición derivada da existencia de patentes, 
coñecementos técnicos (know-how) ou outros dereitos de propiedade 
intelectual e industrial, así como das derivadas da concesión de licenzas 
sobre tales dereitos e indíquese se as partes son titulares de patentes ou 
licenciatarias. 

6.4.2 Indíquese se accedeu ao mercado algunha empresa importante 
durante os últimos tres anos (ou, se procede, un período máis longo) e se é 
previsible a entrada dun novo operador ao mercado e en que prazo. Se as 
respostas son afirmativas, proporcione a información dispoñible sobre as 
citadas empresas e persoa de contacto. 

6.5 Investigación e desenvolvemento. 

6.5.1 Describa o papel e a importancia das actividades de investigación 
e desenvolvemento para se poder manter de forma competitiva a longo 
prazo nos mercados considerados, tendo en conta aspectos tales como 
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tendencia, evolución do desenvolvemento tecnolóxico, principais 
innovacións realizadas e ciclo de innovación. 

6.5.2 Describa a natureza das actividades I+D das partes e a 
proporción dos gastos en I+D respecto á cifra de negocios así como a súa 
significación no mercado. 

6.6 Aspectos cooperativos. 

6.6.1 Indíquese se existen acordos de cooperación horizontal ou 
vertical entre as empresas partícipes ou entre estas e outros competidores 
nos mercados afectados pola operación ou en mercados conexos. De ser o 
caso, descríbanse estes pormenorizadamente e achéguese copia deles 
(investigación e desenvolvemento, de licenza, de produción conxunta, de 
especialización, distribución, subministración a longo prazo e de 
intercambio de información). 

6.6.2 Nos casos de notificación dun control conxunto, indíquese se as 
empresas matrices manteñen ou manterán actividade significativa nos 
mesmos mercados, ascendentes ou descendentes ou nun mercado próximo 
estreitamente relacionado con respecto á empresa en participación. En caso 
afirmativo, descríbase a participación das matrices e da empresa en común 
en cada un destes mercados, indicando a participación de cada unha nos 
volumes de negocios das outras. 

6.7 Aspectos verticais da operación. 

Describa as implicacións da operación sobre os mercados ascendentes e 
descendentes do mercado relevante, así como o seu grao de integración 
vertical e a posición das partes na operación. 

SECCIÓN 7.ª CUESTIÓNS XERAIS

7.1 Describa e cuantifique a contribución que a operación de 
concentración pode achegar respecto a: 

7.1.1 Á mellora dos sistemas de produción ou comercialización. 
7.1.2 Ao fomento do progreso técnico-económico. 
7.1.3 Favorecer os intereses dos consumidores ou usuarios. 

7.2 No caso de que os anteriores beneficios son eficiencias que deben 
ser tomadas en conta á hora de valorar a operación de concentración, 
acredíteas mediante os medios que coide pertinentes, cuantifíqueas, 
xustificando o prazo en que se considera previsible que se desenvolvan os 
seus efectos e motive por que son: 
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Específicas da operación de concentración. 
Non se poden obter por medios alternativos. 
Se trasladarán aos consumidores. 

7.3 Indíquense os contextos comunitario e mundial en que se sitúa a 
operación e a posición das partes neles. Sinálense os efectos previsibles 
para as partes da operación respecto a tales contextos, en particular en 
canto á súa competitividade internacional. 

SECCIÓN 8.ª DOCUMENTOS ANEXOS

a) Copia dos informes de xestión e contas anuais correspondente ao 
último exercicio das empresas que participen na operación e, de ser o 
caso, das súas matrices. 

b) Copia da versión definitiva ou máis recente dos documentos 
relativos ao acordo que dea lugar á operación de concentración e tradución 
se están redactados en lingua non oficial do Estado español, sen prexuízo 
de que a Dirección de Investigación poida exixir tradución xurada destes 
documentos.

c) Análises, informes ou estudos que se consideren relevantes. 
d) Acordos de cooperación ou outros segundo as seccións 3.2 e 5.6. 
e) Cando se trate de ofertas públicas deberase xuntar tamén o folleto 

de oferta que se debe presentar ante a Comisión Nacional do Mercado de 
Valores ou o seu equivalente noutros países. 

f) O xustificante de pagamento da taxa conforme o previsto no artigo 
23 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

g) Poder de representación ou fotocopia compulsada con tradución 
xurada se está redactado en lingua non oficial do Estado español. 

h) Copias dos informes ou documentos explicativos que con motivo da 
operación preparasen ou encargasen a terceiros as partes para calquera 
dos seus órganos de dirección, para os accionistas ou para investidores e 
analistas. 

Indique para cada un destes documentos (se non figura nel) a data de 
elaboración, o nome e apelidos e condición das persoas que os elaborasen. 

ANEXO III 

Formulario abreviado de notificación das concentracións económicas 

1. Como notificar. 

O formulario de notificación débese dirixir á CNC. Con independencia do 
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rexistro en que se presente a notificación, o inicio do cómputo dos prazos 
do procedemento de control de concentracións non se produce até a 
entrada en forma da notificación no rexistro da CNC. 

O formulario de notificación e os seus documentos anexos débense 
presentar cunha copia en papel e outra en formato electrónico. 

Este formulario de notificación componse de: 

a) Unha folla de encabezamento en que se indicará a identidade do 
notificante (e representante, se procede), a identidade dos outros 
partícipes, a natureza da operación, unha descrición sumaria desta, 
motivación da presentación do formulario abreviado, o sector económico, a 
solicitude de confidencialidade e, de ser o caso, de levantamento da 
suspensión da execución da operación, así como lugar, data e sinaturas 
dos notificantes. 

b) As informacións requiridas nas seccións 1 a 7 que se deben facilitar 
pola súa orde en folla á parte e con mención do número marxinal de 
referencia. 

2. Solicitude de confidencialidade. 

O notificante indicará na folla de encabezamento da notificación, de 
forma motivada, as informacións que se deban tratar confidencialmente 
respecto a terceiros ou, de ser o caso, respecto a algún dos partícipes na 
operación. Así mesmo, de acordo co disposto no artigo 20 do presente 
regulamento, deberá presentar unha versión non confidencial da 
notificación. 

SECCIÓN 0. FOLLA DE ENCABEZAMENTO

Notificante: 
Representante (se procede): 
Outros partícipes: 
Tipo de operación: 
Sector económico: 

Solicita: 

1. Que esta notificación sexa considerada para os efectos recollidos 
na/as epígrafe/s … do artigo 56 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa 
da competencia, con base nos seguintes motivos: 

2. Que a información contida nas seccións… e nos anexos… desta 
notificación sexa tratada confidencialmente respecto de terceiros e se 
manteña secreta, de acordo co establecido no artigo 42 da Lei 15/2007, do 3 
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de xullo, por seren contidos confidenciais das empresas que participan na 
concentración. 

3. De ser o caso, o levantamento da obriga de suspensión da execución 
da concentración notificado, conforme o disposto no artigo 9 da Lei 
15/2007, do 3 de xullo. 

Quen abaixo asina declara que as informacións que se proporcionan 
neste formulario e nos seus anexos son certas, que as opinións son veraces 
e que as estimacións se realizaron de boa fe. 

Lugar, data e sinatura/s do notificante ou do representante. 

SECCIÓN 1.ª INFORMACIÓN SOBRE AS PARTES

1.1 Información sobre a parte ou partes que notifican. 

Facilite os seguintes datos: 

1.1.1 Denominación ou razón social completa. 

No caso de persoas físicas ou sociedades sen personalidade xurídica 
que operen baixo un nome comercial, indicar os nomes e apelidos da 
persoa ou persoas ou a denominación da sociedade. 

1.1.2 Domicilio social e número de identificación fiscal ou código de 
identificación. 

1.1.3 Natureza das actividades da empresa. 
1.1.4 Nome e apelidos da persoa de contacto, cargo na empresa, 

enderezo, número de teléfono, fax e enderezo de correo electrónico. 
1.1.5 Enderezo do notificante (ou de cada un dos notificantes) a que se 

poidan enviar documentos e, en especial, resolucións e decisións da 
Comisión Nacional de Competencia. Nome, apelidos, número de teléfono, 
fax e enderezo de correo electrónico dunha persoa autorizada para recibir 
os documentos nese enderezo. 

1.2 Información sobre as outras partícipes na operación de 
concentración. 

1.2.1 Denominación ou razón social completa. 

No caso de adquisición dunha parte dunha ou máis empresas sen 
personalidade xurídica propia, identifíquese co seu nome comercial así 
como a razón social dos vendedores. 

1.2.2. Domicilio social e número de identificación fiscal ou código de 
identificación. 

1.2.3 Natureza das actividades da empresa. 
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1.2.4 Nome e apelidos da persoa de contacto, cargo na empresa, 
enderezo, número de teléfono, fax e enderezo de correo electrónico. 

1.2.5 Enderezo doutro partícipe na concentración (ou doutros 
partícipes) a que se poidan enviar documentos e, en especial, resolucións e 
decisións da Comisión Nacional de Competencia. Nome, apelidos, número 
de teléfono, fax e enderezo de correo electrónico dunha persoa autorizada 
para recibir os documentos nese enderezo. 

1.3 Notificación efectuada por representante. 

A notificación realizada por representante deberase acompañar do 
documento que acredite a representación ou fotocopia compulsada con 
tradución xurada se ese poder está redactado en lingua non oficial do 
Estado español. Na acreditación deberá constar o nome, apelidos e o cargo 
das persoas que conceden esa acreditación. 

Indíquese: 

1.3.1 Nome das persoas ou entidades designadas representantes. 
1.3.2 Domicilio social e número de identificación fiscal ou código de 

identificación. 
1.3.3 Persoa con quen se pode establecer contacto. Enderezo, número 

de teléfono, fax e enderezo de correo electrónico. 
1.3.4 Enderezo do representante (en Madrid, a ser posible) para o 

envío de correspondencia e a entrega de documentos. 

SECCIÓN 2.ª NATUREZA, CARACTERÍSTICAS E DIMENSIÓN

DA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN

2.1 Descrición da natureza da operación. 

Descríbase de forma sucinta a operación de concentración, indicando, 
entre outras cousas: 

2.1.1. Se a concentración constitúe: 

a) Unha fusión entre sociedades anteriormente independentes. 
b) Unha adquisición de activos. 
c) Unha adquisición de participacións de calquera tipo que permita 

alcanzar o control exclusivo ou conxunto doutra empresa. 
d) A creación dunha empresa en participación con plenas funcións no 

sentido do artigo 7 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 
e) Un contrato ou calquera outro medio que confira un control directo 

ou indirecto conforme o previsto no artigo 7 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

2.1.2 Se se ven afectadas pola operación a totalidade ou partes das 
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empresas partícipes. 
2.1.3 Se unha das partes presenta unha oferta pública de adquisición 

doutra, indíquese se esta operación conta coa aprobación do órgano de 
administración desta última. 

2.1.4 Describa, brevemente, a estrutura económica e financeira da 
operación de concentración. 

2.1.5 Sinale a data prevista para ou proposta dos principais actos 
conducentes ao perfeccionamento da concentración. 

Indique a estrutura de propiedade ou de control proposta tras a 
realización da operación. 

2.1.6 Indique todo apoio financeiro ou doutro tipo de calquera 
procedencia (incluso organismos públicos) recibido por algunha das partes 
e a natureza e contía do dito apoio. 

2.1.7 Indique o valor da operación (o prezo de compra ou o valor de 
todos os activos afectados, segundo o caso). 

2.2 Volume de negocios das partícipes. 

A parte notificante deberá indicar os seguintes datos referidos a todos 
os partícipes na operación de concentración durante o último exercicio 
económico, conforme o disposto no artigo 5 deste regulamento. 

2.2.1 Volume de negocios mundial. 
2.2.2 Volume de negocios na Unión Europea. 
2.2.3 Volume de negocios en España. 

2.3 Se a operación consiste na adquisición do control conxunto dunha 
empresa en participación proporcione a seguinte información: 

2.3.1 O volume de negocios da empresa en participación e/ou o 
volume de negocios das actividades proporcionadas á empresa en 
participación e/ou 

2.3.2 O valor total dos activos transferidos á empresa en participación. 

2.4 Sinálese por que a concentración notificada non entra no ámbito de 
aplicación do Regulamento (CEE) n.º 139/2004, do Consello, do 20 de 
xaneiro de 2004, sobre o control das concentracións entre empresas. 

2.5 Indíquese en que outros países e en que data se notificou ou se 
proxecta notificar a concentración. 

2.6 Describa os motivos económicos da operación. 
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SECCIÓN 3.ª RESTRICIÓNS ACCESORIAS

3.1 Indíquese se existen restricións á competencia que se consideran 
accesorias á operación de concentración notificada no acordo que dá lugar 
a esta. 

3.2 No caso de que a contestación ao punto 3.1 sexa afirmativa 
indique se as restricións accesorias á operación consisten en: 

3.2.1 Acordos ou cláusulas de non-competencia. 
3.2.2 Acordos ou cláusulas de non-captación de recursos humanos ou 

doutro tipo. 
3.2.3 Acordos ou cláusulas de confidencialidade. 
3.2.4 Obrigas de compra ou de subministración. 
3.2.5 Acordos de licenza. 
3.2.6 Outros acordos ou cláusulas que poidan ser valorados como 

accesorios á operación de concentración. 

3.3 Para cada un dos puntos do punto 3.2 en que a resposta sexa 
afirmativa, indique: 

3.3.1 Duración do acordo, cláusula ou obriga. 
3.3.2 Contido do acordo, cláusula ou obriga. 
3.3.3 Xustifique o feito de que estes acordos, cláusulas ou obrigas 

sexan tratados como unha restrición accesoria á concentración. 

SECCIÓN 4.ª PROPIEDADE E CONTROL PREVIOS

Para cada unha das partícipes que interveñen na concentración facilite 
unha relación completa de todas as empresas pertencentes ao mesmo 
grupo que operen en calquera dos mercados relevantes, con indicación da 
súa sede. 

Para efectos da pertenza a un grupo, a relación de control entenderase 
de acordo co artigo 7.2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, e co establecido na 
sección 2.ª do presente formulario, relativa á natureza e características da 
operación de concentración. 

En particular, a lista deberá incluír unha relación completa de: 

4.1 Todas as empresas ou persoas baixo cuxo control, directo ou 
indirecto, se encontre cada unha das partícipes; 

4.2 Todas as empresas que operen en calquera dos mercados 
relevantes controladas directa ou indirectamente: 
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a) Polas partícipes; 
b) Por calquera outra das empresas mencionadas no punto 4.1. 

Especifique a natureza e os medios de control con respecto a cada 
empresa ou persoa que figure na lista. 

A información subministrada nesta sección pode ir acompañada de 
gráficos ou diagramas que axuden a unha mellor descrición da estrutura de 
control das empresas antes e despois da operación. 

SECCIÓN 5.ª DEFINICIÓN DOS MERCADOS

Con respecto a cada unha das empresas partícipes indicaranse: 

5.1 Os sectores económicos en que operan, sinalando o seu código 
NACE de catro cifras, e indicación das asociacións sectoriais existentes. 

5.2 Os bens ou servizos comercializados por cada unha das empresas 
partícipes na operación de concentración, agrupándoos por categorías 
comerciais significativas e, de ser o caso, as variacións na carteira de 
produtos ou servizos que se prevexan na operación de concentración. Para 
cada un destes bens e servizos deberase facer unha descrición das súas 
características principais. 

5.3 Delimitación dos mercados. 

O notificante debe delimitar os mercados tomando en consideración os 
puntos seguintes: 

5.3.1 Mercados de produto. 

Un mercado de produtos comprende a totalidade dos produtos e 
servizos que os consumidores consideran intercambiables ou substituíbles 
en razón das súas características, físicas e técnicas, nivel de prezo, o uso 
que se prevé facer deles, sistema de distribución ou definicións legais ou 
regulamentarias do produto. 

Para a definición dos mercados de produto cómpre ter en conta a posible 
existencia de produtos e servizos substitutivos dos que as partes da 
operación ofrecen, os cales poden actuar como restrición competitiva ao seu 
comportamento. Esta restrición competitiva pode provir da existencia no 
mercado doutros produtos e servizos que os consumidores consideran 
intercambiables (substituibilidade polo lado da demanda) ou da existencia 
doutros oferentes dispostos a dedicar con inmediatez os seus recursos á 
oferta de tales produtos e servizos (substituibilidade polo lado da oferta). 

Motive na definición os factores que determinan a inclusión duns 
produtos e a exclusión doutros, tendo en conta, por exemplo, a súa 
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substituibilidade, as condicións de competencia, os prezos, a elasticidade 
cruzada da demanda ou outros factores pertinentes (por exemplo, 
substituibilidade desde o punto de vista da oferta cando proceda). 

5.3.2 Mercados xeográficos. 

O mercado xeográfico comprende a zona en que as empresas partícipes 
desenvolven actividades de subministración e demanda dos produtos ou 
servizos de referencia, en que as condicións de competencia son 
suficientemente homoxéneas e que se pode distinguir doutras zonas 
xeográficas próximas debido, en particular, a que nestas as condicións de 
competencia son sensiblemente distintas. 

Entre os factores que interveñen á hora de determinar o mercado 
xeográfico cabe citar a natureza e as características dos produtos e 
servizos en cuestión, a existencia de barreiras de entrada, as preferencias 
dos consumidores, a existencia de diferenzas apreciables nas cotas de 
mercado das empresas en zonas xeográficas próximas e a existencia de 
importantes diferenzas de prezos ou outros factores pertinentes. 

5.4 Mercados relevantes. 

Para efectos da información solicitada no presente formulario, os 
mercados relevantes están compostos polos mercados de produto en 
España ou nun ámbito xeográfico definido dentro del, nos cales se dean as 
seguintes circunstancias: 

a) Que dúas ou máis partícipes da operación desenvolvan actividades 
empresariais no mesmo mercado de produto. 

b) Que as partícipes na concentración alcancen unha cota individual ou 
combinada do 25% nun mercado de produto verticalmente relacionado cun 
mercado de produto en que opere calquera outra parte da concentración no 
ámbito nacional ou nun mercado xeográfico definido dentro deste. 

SECCIÓN 6.ª INFORMACIÓN SOBRE OS MERCADOS

RELEVANTES

Para cada mercado relevante facilite a seguinte información: 

6.1 Unha estimación das dimensións globais do mercado nacional, os 
mercados definidos de ámbito inferior ao nacional e, de ser o caso, os 
mercados definidos en ámbitos superiores ao nacional, tanto en valor 
(euros) como en volume (unidades) das vendas. 

Indique a base e as fontes dos cálculos e facilite documentos, na medida 
en que estean dispoñibles, que confirmen suficientemente estes cálculos. 
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6.2 As vendas en valor e en volume, así como unha estimación da cota de 
mercado de cada unha das partícipes na concentración no mercado nacional, os 
mercados definidos de ámbito inferior ao nacional e, de ser o caso, nos 
mercados definidos en ámbitos superiores ao nacional. 

Indique, así mesmo, se se rexistraron cambios significativos nas cotas 
de vendas e de mercado durante os últimos tres exercicios. 

SECCIÓN 7.ª DOCUMENTOS ANEXOS

a) Copia dos informes de xestión e contas anuais correspondentes ao 
último exercicio das empresas que participen na operación e, de ser o caso, 
das súas matrices. 

b) Copia da versión definitiva ou máis recente dos documentos 
relativos ao acordo que dea lugar á operación de concentración e tradución 
se están redactados en lingua non oficial do Estado español, sen prexuízo 
de que a Dirección de Investigación poida exixir tradución xurada destes 
documentos.

c) Análises, informes ou estudos que se consideren relevantes. 
d) Acordos de cooperación ou outros segundo a sección 3.2. 
e) Cando se trate de ofertas públicas deberase xuntar tamén o folleto 

de oferta que se debe presentar ante a Comisión Nacional do Mercado de 
Valores ou o seu equivalente noutros países. 

f) O xustificante de pagamento da taxa conforme o previsto no artigo 
23 da Lei 15/2007, do 3 de xullo. 

g) Poder de representación ou fotocopia compulsada deste con 
tradución xurada se está redactado en lingua non oficial do Estado español. 

h) Copias dos informes ou documentos explicativos que con motivo da 
operación preparasen ou encargasen a terceiros as partes para calquera dos 
seus órganos de dirección, para os accionistas ou para investidores e 
analistas.

Indique para cada un destes documentos (se non figura nel) a data de 
elaboración, o nome e apelidos e a condición das persoas que os elaborasen. 
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