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01. 
Presentación: Novos tempos, 
novas autoridades de competencia.

O ano 2012, como os anos precedentes, estivo fondamente marcado pola crise, a 
recesión e a contención do gasto público. Neste contexto cada vez máis difícil, o reto de 
garantir o funcionamento competitivo dos mercados tense convertido nunha necesidade 
vital.

Por esta razón, entre as decisións adoptadas por diferentes gobernos europeos 
atópase, nun bo número deles, a reorganización das súas autoridades de competencia 
co obxectivo de incrementar a súa eficacia, reducindo, ao mesmo tempo, os seus custos, 
ao optimizar uns recursos cada vez máis limitados.

A este movemento de verdadeira adaptación ao medio deben adscribirse tanto a 
reforma que o Goberno de España ten emprendido para refundir á Autoridade Nacional 
de Competencia, a Comisión Nacional da Competencia, cos reguladores sectoriais nos 
ámbitos das telecomunicacións, enerxía, aeroportos, transporte ferroviario, sector postal 
e audiovisual, así como a que proxecta o Goberno de Galicia para integrar nun mesmo 
organismo aos actuais Consello Galego da Competencia e o Instituto Galego de Consumo. 

No caso de Galicia, a fusión da autoridade de competencia e de consumo non só amosa 
vantaxes en termos de custos senón que responde claramente as tendencias máis 
modernas que se teñen desenvolvido en Europa, especialmente nos países nórdicos, 
e no resto do mundo, con exemplos tanto no continente americano como no caso de 
Australia, que xa teñen acreditada a utilidade dun proxecto semellante. 

Desde unha perspectiva conceptual, resulta evidente que a posibilidade de que os 
consumidores e usuarios poidan elixir os mellores produtos e servizos ao prezo máis 
axeitado depende tanto de que dispoñan da información precisa, como do feito de que 
o mercado funcione dun modo competitivo. Así, mentres que a normativa de consumo 
céntrase na demanda, ao garantir que os consumidores poidan elixir de forma racional 
e sen enganos os produtos que mellor satisfagan as súas necesidades, a normativa de 
competencia actúa sobre a oferta, xa que, a maior competencia nos mercados, a gama de 
productos é maior e de mellor calidade, ao tempo que se reducen os prezos.

Por iso, competencia e consumo considéranse disciplinas estreitamente relacionadas 
e complementarias entre si, ata tal punto que calquera xeito de integración entre ambas 
as dúas políticas non só sexa positiva senón case que imprescindible, para que cada 
unha delas cumpra os seus fins específicos. 
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Así o recoñece de xeito expreso Nacións Unidas1, poñendo en evidencia a tendencia 
actual, mesmo entre os países que adoptan normas diferentes sobre competencia e 
protección dos consumidores, a reforzar a coordinación na vixilancia do cumprimento das 
mesmas. Debemos pois traballar para que o funcionamento competitivo dos mercados 
ao mesmo tempo que impulsa a innovación e a creación de riqueza e emprego, sexa 
tamén percibida positivamente polos consumidores e usuarios.

A fusión da autoridade de competencia cos reguladores sectoriais
O Proxecto de lei de creación da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia 

(en adiante, CNMC) ten como obxectivo básico crear un novo organismo destinado 
a agrupar as funcións relativas ao correcto funcionamento dos mercados e dos 
sectores supervisados pola Comisión Nacional de Enerxía, a Comisión do Mercado 
das Telecomunicacións, a Comisión Nacional da Competencia, o Comité de Regulación 
Ferroviaria, a Comisión Nacional do Sector Postal, a Comisión de Regulación Económica 
Aeroportuaria e o Consello Estatal de Medios Audiovisuais. 

O novo organismo asume deste xeito funcións en materia de competencia e de 
regulación en sectores claves da actividade económica. A xestión integrada permitirá, en 
principio, non só unha redución de custos de xestión, senón que incidirá na imprescindible 
coherencia e coordinación das políticas de competencia e as políticas específicas dos 
referidos sectores sometidos a regulación propia.

A integración de competencia e consumo en Galicia 
Galicia, pola súa banda, ten optado, como xa dixemos, pola integración dos seus 

organismos en materia de competencia e consumo, que é unha das opcións máis 
salientables na actual tendencia á redución e simplificación na que se atopan na 
actualidade as administracións públicas.

Dentro desta opción podemos apuntar que existen polo menos tres modelos básicos 
que van desde a integración total das institucións de competencia e consumo nun único 
organismo, asumindo a totalidade das funcións en ámbolos dous ámbitos, as fórmulas 
nas que parte das competencias en materia de consumo permanecen nun departamento 
integrado no esquema xeral da administración. 

No rico panorama comparado existente, os países anglosaxóns presentan certas 
particularidades que derivan principalmente do importante peso que en ditos ordenamentos 
xurídicos presenta a chamada “aplicación privada” ou xudicial fronte á aplicación pública 
ou administrativa. Por esta razón, os países anglosaxóns constitúen un modelo en si 
mesmos, que resulta tamén relevante desde a perspectiva do Dereito comparado.

Ao modelo que denominamos de “integración total”, que supón reunir nun único 
organismo ou institución independente a protección dos consumidores e a defensa da 
competencia, ben sexa desde o inicio (creación orixinaria ou ex novo) ou a partir dunha 
fusión de dous organismos ou da redistribución de competencias que estaban repartidas 
con anterioridade, responden, entre outros, os casos de Dinamarca, Polonia, no ámbito da 
Unión Europea, ou de Panamá, Colombia, Perú ou Australia, no ámbito extracomunitario.

No caso de Dinamarca, a integración de competencia e consumo nunha única 
autoridade é relativamente recente, o que incrementa o interese deste exemplo como 
posible modelo ou, cando menos, referencia.

1. Grupo Intergobernamental de Expertos en Dereito e Política da Competencia, da Conferencia das Nacións Unidas, sobre Comercio 
e Desenvolvemento, Lei tipo de defensa da competencia (2012). Capítulo VIII revisado, Ref. TD/RBP/CONF.7/L.8, punto 24. Doc 
dispoñible en: http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciclpL5_sp.pdf  



En efecto, en agosto de 2010, a Autoridade da Competencia de Dinamarca e a Axencia 
de Consumo de Dinamarca fusionáronse dando lugar á Autoridade de Competencia e 
Consumo de Dinamarca, vinculada ao Ministerio de Economía e Comercio.

O exame da estrutura organizativa da nova autoridade danesa revela a integración 
total de competencia e consumo, ata o punto de que non aparecen case que referencias 
específicas a un ou outro ámbito material nos diversos departamentos ou unidades que 
a integran, posto que se parte da filosofía integradora de ambas as dúas materias. 

Tamén no ámbito da Unión Europea, Polonia ofrece un claro exemplo de integración das 
autoridades de competencia e consumo que resulta relevante.

A Oficina de Competencia e Protección do Consumidor de Polonia foi creada tamén en 
datas relativamente recentes, concretamente en 1996, como consecuencia da asignación 
á preexistente Oficina Antimonopolios, nacida en 1990 no marco da transformación do 
modelo político-económico daquel país tras a caída do muro de Berlín, para encargala 
das competencias en materia e protección dos consumidores. A integración de ambas as 
dúas políticas débese enmarcar nos esforzos por reformar e modernizar Polonia cara a 
súa adhesión á Unión Europea que empezaba a negociarse.

O modelo que representa Polonia ten unhas das súas particularidades nos amplos 
poderes recoñecidos ao presidente do organismo, xa que, no que se refire á súa estrutura 
organizativa e funcionamento, o organismo non dispón de ningún órgano colexiado de 
decisión, senón que os poderes atribuídos ao mesmo tanto en materia de competencia 
como de consumo, exércense pola súa presidencia, que actúa como órgano unipersoal, 
asistido por todo o aparato administrativo do que se dota á institución. 

No ámbito Iberoamericano, que é unha referencia moi importante neste campo pola 
súa dobre influencia, europea, por unha parte pero tamén é de xeito moi significativo, 
do Dereito Antitrust norteamericano, encontramos igualmente diversos exemplos de 
integración da defensa da competencia e a protección dos consumidores nun único 
organismo administrativo. Tal é o caso de Panamá, no que nos encontramos coa 
Autoridade de Protección ao Consumidor e Defensa da Competencia (ACODECO) ou de 
Colombia, onde a autoridade pública encargada da defensa da competencia e a protección 
do consumidor é a Superintendencia de Industria e Comercio (SIC), que é o organismo de 
carácter técnico que a lexislación colombiana configura como a autoridade competente, 
entre outros ámbitos, para facer cumprir a normas sobre libre competencia, competencia 
desleal e protección ao consumidor en Colombia. 

A principal alternativa a este modelo é a denominada integración parcial, na que 
unha parte das atribucións de consumo son asumidas por un órgano especializado e 
independente en materia de competencia e consumo, permanecendo outra parte das 
competencias dentro do organigrama do departamento administrativo encargado da 
política económica xeral, do comercio ou a industria, o que se pode ver en sistemas como 
o italiano e, en menor medida, na actualidade, en Francia. 

No caso de Italia, a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato é desde 2007 a 
responsable da protección dos consumidores (e desde 2012, tamén das microempresas), 
das prácticas comerciais desleais, así como da publicidade enganosa. Non obstante, 
xunto á Autorità ocúpase e xoga un papel importante a Direzione generale per il mercato, 
la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa técnica, integrada no Ministero 
dello Sviluppo Economico. 



Memoria de  
actividades
2012

6 / 7

Pola súa banda, en Francia, a Lei nº 2008-776, de modernización da economía (LME), 
do 4 de agosto, transformou o Conseil de la concurrente na nova Autorité de la concurrente 
(ADLC), que se configura como unha autoridade administrativa independente que exerce 
as súas funcións a través dun órgano colexiado asumindo o control das prácticas 
contrarias á competencia, en todos os sectores e en contra de calquera operador 
económico, público ou privado, así como en materia de prácticas comerciais desleais, 
con excepción das que deriven de contratos. 

Como no caso de Italia, o labor deste organismo independente e especializado 
compleméntase coa subsistencia dunha dependencia administrativa integrada no aparato 
administrativo ministerial clásico. Trátase da Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), que aínda mantén importantes 
competencias nos ámbitos da competencia e a protección dos consumidores. 

O exame da práctica comparada en materia de competencia e consumo quedaría 
incompleta se non nos referíramos, aínda que brevemente, as singularidades que se 
aprecian nos países de cultura anglosaxona, derivados principalmente, como xa temos 
dito, da importancia que nos mesmos ten a aplicación privada ou xudicial.

No caso concreto dos Estados Unidos, a súa configuración federal lévanos a distinguir 
dous niveis de actuación: o correspondente a cada un dos Estados que integran a Unión 
e xunto a ela a Administración Federal dos Estados Unidos. A coexistencia de ambas 
dimensións, propia dos estados de estrutura federal, non ten suposto dificultades 
significativas, en boa medida pola complementariedade que en xeral presentan ambas 
as dúas administracións. 

No ámbito federal as atribucións correspondentes á protección dos consumidores e o 
control antitrust (defensa da competencia) atribúense á Federal Trade Commission (FTC) 
e ao Departamento de Xustiza (USDOJ).

A FTC exerce as súas funcións en materia de competencia e consumo a través de dúas 
divisións especializadas: o Bureau of Competion e o Bureau of Consumer Protection.

No Reino Unido o sistema atópase en plena reforma, centrada na integración das 
actuais Office of Fair Trading (OFT) e a Competition Commission (CC) nun novo organismo 
denominado a Competition and Markets Authority (CMA).

O que resulta evidente é que non existe un modelo único senón moitas variacións 
en función das variables que se poden ou deben ter en conta á hora de deseñar os 
instrumentos máis axeitados para acometer as necesarias tarefas de protección da 
competencia2 e xunto con ela outros obxectivos igualmente relevantes entre os que se 
atopa de xeito moi especial á protección dos consumidores.

De calquera xeito é preciso salientar que sexa cal sexa ó modelo elixido, unha das 
cuestións claves é a necesidade de que a misión de garantir, promover e defender a 
competencia nos mercados sexa encomendada a un órgano independente, pois só desde 
a independencia é posible impulsar a eficiencia nos mercados en beneficio de todos 
os que concorren ao mesmo, sexa como oferentes ou como demandantes dos bens e 
servizos que os cidadáns precisan nunha sociedade desenvolvida como a nosa.

Francisco Hernández Rodríguez
Presidente do CGC

Presentación:  
novos tempos, 
novas autoridades 
de competencia.

2.  Resulta moi ilustrativo a analise efectuada por William E. Kovacic e David A. Hyman, “Competition Agency Design: What’s 
on the Menu?”, en Public Law and Legal Theory Paper, Nº. 2012-135, dispoñible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2179279



02. 
O Consello Galego  
da Competencia

O Consello Galego da Competencia (CGC), creado pola Lei 1/2011, do 28 de febreiro, 
reguladora do Consello Galego da Competencia, ten como fin xeral preservar, garantir e 
promover a existencia dunha competencia efectiva nos mercados no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia, na perspectiva de conseguir a máxima eficiencia económica e a 
protección e o aumento do benestar dos consumidores e das consumidoras.

En consecuencia, o Consello Galego da Competencia asume a aplicación executiva no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 
competencia (LDC), o que se traduce tanto na instrución e resolución dos procedementos 
que teñan por obxecto as condutas prohibidas polos artigos 1, 2 e 3 LDC; é dicir, os 
acordos colusorios -dos que os máis representativos son os chamados carteis- o abuso 
da posición de dominio nos mercados, así como o falseamento da libre competencia 
por actos desleais. Pero ademais desenvolve unha fundamental labor no ámbito do que 
se coñece como Promoción da Competencia (Advocacy), que amosa ser unha función 
especialmente importante no ámbito das comunidades autónomas.

Desde o punto de vista institucional, o Consello Galego da Competencia configúrase 
como un organismo autónomo, dotado de personalidade xurídica e orzamentos de seu, 
con capacidade de obrar e plena independencia no exercicio das súas competencias, que 
se adscribe á consellaría competente en materia de facenda.

O seu funcionamento axústase a súa normativa específica, sen prexuízo das previsións 
que respecto das entidades do sector público autonómico de Galicia se recollen na Lei 
16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e 
do sector público autonómico de Galicia.

Para o desempeño do amplo abano de funcións que lle teñen sido asignadas, o Consello 
Galego da Competencia estruturase nos seguintes órganos:

a) O presidente do consello, que realiza tarefas de dirección, coordinación e representación 
daquel e máis preside o pleno do consello.

b) O pleno do consello, órgano máximo de resolución e decisión formado polo presidente 
e dous vogais.

c) O subdirector de Investigación, que é o encargado da instrución de expedientes e da 
preparación de informes relativos ás condutas prohibidas pola LDC, e ao control de 
concentracións.

A estes órganos debemos sumar a Secretaría Xeral que asume tamén a secretaría do 
órgano colexiado con funcións resolutorias, o Pleno.

A independencia que esixe unha materia tan sensible como a da libre competencia 
garántese pola normativa establecendo: 1) que o presidente e os dous vogais que 
integran o Pleno sexan nomeado polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta do 
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conselleiro/a competente en materia de facenda, entre xuristas, economistas e outros 
profesionais de recoñecido prestixio e experiencia no ámbito de actuación do organismo; 
e 2) a comparecencia previa dos propostos ante a Comisión de Economía, Facenda e 
Orzamentos do Parlamento de Galicia.

A primeira previsión diríxese a asegurar a axeitada formación e rigor técnico dos 
designados, mentres que a segunda, que supón un verdadeiro hearing ao estilo 
anglosaxón, ten como finalidade implicar ao lexislativo autonómico na defensa e 
promoción da libre competencia como tarefa común a todas as institucións galegas e 
non só ao seu executivo. 

Así mesmo, e tamén como garantía da súa independencia, tanto o nomeamento 
do presidente como o dos vogais establécese por un mandato único, cunha duración 
máxima de seis anos esixíndose só ao presidente dedicación absoluta, pois os vogais o 
son a tempo parcial, o que reduciu os custos de funcionamento da institución.

2.1. Membros do CGC

No ano 2012 o Consello Galego da Competencia non veu modificado o número dos 
seus efectivos. O cadro de persoal do CGC estivo integrado por 7 persoas: o subdirector 
de Investigación, do que dependen unha xefatura de sección (que non foi aínda cuberta3) 
e unha xefatura de negociado; a Secretaría Xeral, que está integrada polo secretario xeral, 
que actúa tamén como secretario do Pleno; unha secretaria do presidente; unha habilitada; 
e unha ordenanza. 

En relación a outros organismos semellantes debe destacar o reducido número de 
técnicos especializados en defensa e promoción da competencia, tanto na área xurídica 
como na económica, o que as previsións de futura integración do organismo con consumo 
contribuirá con seguridade a paliar.

Táboa 1. Evolución do persoal do TGDC/CGC 2005-2012

Ano Altos cargos Persoal funcionario

2005 3 1

2006 3 5

2007 3 5

2008 3 5

2009 3 34

2010 3 5

2011 15 76

2012 1 67 

1

3.  A praza da xefatura de sección da Subdirección de Investigación non foi cuberta ao non se aprobar a reforma da RPT da Consellería 
de Facenda.

4. A redución temporal do persoal en activo debeuse a vicisitudes propias da vida administrativa, como o nomeamento para outros 
postos.

5.  No Consello Galego da Competencia o cargo de vogal ten dedicación parcial.
6.  Incluíase o condutor adscrito ao organismo, que no 2012 non se inclúe pois o servizo préstase a demanda pólo persoal do Parque 

Móbil. 
7.  A xefatura de sección, que atópase prevista para a Subdirección Xeral de Investigación non foi tampouco cuberta no 2012.



2.2. Orzamento do CGC
Para o desenvolvemento do amplo conxunto de actividades encomendadas ao CGC, que se 
viron incrementadas respecto das que tiña atribuídas o desaparecido Tribunal Galego de 
Defensa da Competencia (TGDC), o Consello Galego da Competencia dispuxo no ano 2012 
dun orzamento inicialmente dotado con 547.960 €, se ben, as esixencias de redución 
de gasto público necesarias para a redución do déficit público fixeron que o mesmo fora 
notablemente reducido durante a súa execución ata un total de 458.937 €, co seguinte 
detalle por capítulos: 

Capítulo I (gastos de persoal): 384.393 €, que foi minorado en 25.000 €.

Capítulo II (gastos en bens correntes e servizos): 158.567 € minorados en 59.053’61 €.

Capítulo VI (investimentos reais): 5.000 €, reducidos con posterioridade en 4.969’15 €.

O Consello Galego da Competencia tratou de obter o máximo rendemento do seu 
orzamento para o que, cando foi posible, desenvolveu actividades conxuntas con outros 
organismos públicos, como no caso da Escola Galega de Administración Pública (EGAP). 

Táboa 2. Evolución do orzamento 2005-20112

ANO Capítulo I Capítulo II Capítulo IV Capítulo VI TOTAL

2005 426.075 300.000 -- 90.000 816.075

2006 437.077 336.000 30.000 90.000 893.077

2007 446.447 341.248 30.000 90.000 907.695

2008 464.850 348.673 30.000 91.800 935.323

2009 470.745 316.595 27.240 83.354 897.934

2010 456.171,78 224.237 17.434 18.200 716.042,78

2011 385.993 164.153 4.853 -- 554.999

2012 384.3938 158.5679 -- 5.00010 547.96011

 

A expresión gráfica dos datos correspondentes aos orzamentos de que dispuxo o 
órgano de competencia galego desde 2005 ata 2012 revela claramente a evolución 
experimentada por causa da crise, poñendo en evidencia unha máis eficiente aplicación 
dos recursos públicos na medida en que a institución ía ganando experiencia no contexto 
das autoridades de competencia españolas.

8.  Esta cantidade veuse minorada en 25.000 euros na execución do orzamento.
9.   A redución do Capítulo II foi de 59.053’61 euros.
10.  A redución do gasto correspondente ao Capítulo VI foi de 4.969’15 euros.
11.  O orzamento total real, tras a redución realizadas durante a súa execución, foi de 458.937euros.
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Gráfico 1.- Evolución das entradas desde o 2005

2.3. Reunións do Pleno do CGC

No ano 2012, o Pleno mantivo 12 reunións formais, nas que se resolveron as cuestións 
sobre as que este órgano ten asignada competencia exclusiva.

Táboa 3. Evolución do número de reunións do Pleno 2005-2012

ANO Nº Plenos

2005 18

2006 21

2007 24

2008 20

2009 18

2010 18

2011 12

2012 12
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03.  
Análise das  
actividades  
do CGC no 2012 

3.1.- A promoción da competencia.

No ano 2012 o Consello Galego da Competencia veu notablemente incrementadas 
as súas actuacións no ámbito da Promoción da Competencia (Advocacy), que vaise 
revelando cada vez máis como o necesario complemento da súa actividade como órgano 
sancionador respecto das condutas prohibidas pola lexislación de defensa da competencia 
(Defensa da Competencia o Enforcement).

En efecto, xunto á función sancionadora daquelas condutas prohibidas pola lexislación 
de competencia, no noso caso, as recollidas nos artigos 1, 2 e 3 da Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, de defensa da competencia, aos que se remite o artigo 3 da nosa Lei 1/ 2011, do 
28 de febreiro, teñen adquirido cada vez maior importancia as actividades dirixidas á 
“promoción da competencia”.

A Promoción da Competencia, tal e como a definiu no seo da Internacional Competition 
Network (ICN), no ano 2002, o Advocacy Working Group12

., comprende o «Conxunto 
de actividades da autoridade da competencia encamiñadas a promover un entorno 
competitivo para o desenvolvemento das actividades económicas, por medio de 
mecanismos non coactivos, sobre todo a través da interacción con outras administracións 
públicas, a interacción con axentes económicos e a sensibilización do público acerca 
dos beneficios da competencia». 

Trátase, polo tanto, dun amplo abano de actividades dirixidas, do mesmo xeito que as 
sancionadoras, á consecución do fin xeral para o que o Consello Galego da Competencia 
foi creado, que non é outro que o de “preservar, garantir e promover a existencia dunha 
competencia efectiva nos mercados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na 
perspectiva de conseguir a máxima eficiencia económica e a protección e o aumento do 
benestar dos consumidores e das consumidoras” (artigo 2.1, da Lei 1/2011). 

Non obstante, non cabe dúbida de que o efecto potencial dunha axeitada política de 
promoción da competencia poder ser máis positivo a medio e longo prazo, que a simple 
sanción de condutas.

12.   Cfr. Advocacy and Competition Policy. Report prepared by the Advocacy Working Group ICN’s Conference. Naples, Italy, 
2002, p. 115. En particular, p. 25.
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O incremento das actuacións de advocacy responde claramente non só a unha 
tendencia xeneralizada entre as autoridades de competencia no ámbito internacional, 
senón de xeito moi singular no caso de Galicia, á maior proxección pública e coñecemento 
da cidadanía da propia existencia na nosa Comunidade Autónoma dunha institución 
especializada en competencia, o que tamén observouse na propia Administración pública 
galega que cada vez é máis consciente da importancia de potenciar á libre competencia 
nos mercados e do papel que na procura deste obxectivo desenvolven institucións como 
o Consello Galego da Competencia. 

Ponse así en evidencia que a promoción da competencia e a chamada “defensa da 
competencia” constitúen, en realidade, ámbitos necesariamente complementarios, e 
nunca excluíntes, pois mentres na promoción da competencia prima o carácter preventivo 
ou ex ante, o control sobre as posibles restricións da competencia ten case que de xeito 
inevitable, un carácter ex post, polo que soe falarse de “control de condutas” cando se 
fala da sanción das prácticas prohibidas. 

En ambos os dous campos resulta desexable desenvolver un enfoque “proactivo”, 
dirixido a evitar o establecemento de prácticas anticompetitivas, que no caso da defensa 
da competencia tradúcese especialmente na potenciación das investigacións “ex officio”, 
se ben, esto último esixe dispor de recursos adicionais dirixidos á investigación de xeito 
complementario ás actuacións iniciadas en virtude de denuncia. 

En consecuencia, e tendo en conta esta dobre perspectiva, pode dicirse que o ano 
2012 veu marcado por un importante desenvolvemento das iniciativas de promoción da 
competencia, malia inexistencia dunha estrutura específica para o seu desenvolvemento 
e as importantes limitacións orzamentarias nas que tiveron que desenvolverse todas as 
políticas públicas. 

Estas actuacións, como se indicará máis adiante, compleméntanse coa progresión 
experimentada polas actuacións no ámbito da defensa da competencia, coa tramitación 
de expedientes por condutas prohibidas.

De acordo cunha visión conxunta e integradora tanto da Lei 15/2007 como da nosa Lei 
1/2011, podemos distinguir os seguintes instrumentos de promoción da competencia: 

a) Actividades de difusión dos valores e a normativa sobre a competencia 
nas administracións públicas, os operadores económicos privados e os 
consumidores;

b) O control das axudas públicas; 

c) Exercicio de funcións de arbitraxe; 

d) Funcións consultivas;

e) Realización de estudos, informes sectoriais e recomendacións; 

f) Impugnación de actos e normas das administracións públicas autonómica ou 
locais da Comunidade Autónoma de Galicia suxeitas ao dereito administrativo 
dos que deriven obstáculos ao mantemento dunha competencia efectiva nos 
mercados;

g) Función de colaboración e coordinación.



a)  Actividades de difusión dos valores e a normativa 
sobre a competencia nas administracións públicas, os 
operadores económicos privados e os consumidores

Nunha economía en crise e cun tecido industrial no que predominan as pequenas 
e medianas empresas a difusión dos valores da competencia e das vantaxes do 
funcionamento competitivo dos mercados adquire unha importancia capital. É posible 
que moitos empresarios cometan ou sufran, o mesmo que os consumidores, por prácticas 
contrarias á competencia mesmo sen saber que son ilegais e que se pode impedir o seu 
exercicio.

Así, no ámbito da difusión dos valores e a normativa sobre competencia o Consello 
Galego da Competencia desenvolveu no 2012 unha intensa actividade, a pesares das 
limitacións orzamentarias existentes, mantendo o principio de colaboración con outras 
institucións para reducir custos e engadir coñecementos e experiencia tanto no que 
atinxe aos contidos, como a metodoloxía e determinación dos destinatarios máis 
axeitados para cada unha das iniciativas que se levaron a cabo. Ao mesmo tempo que se 
reducía o custo para as institucións implicadas, o resultado era máis eficiente en termos 
de impacto social e coñecemento polos operadores económicos.

Neste campo concreto debemos salientar pola envergadura do proxecto a organización 
das VI Xornadas Nacionais de Defensa da Competencia, que se celebraron, en Santiago de 
Compostela, na sede da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), os días 24 e 25 
de maio de 2012.

A celebración anual destas xornadas que unen a todas as autoridades españolas da 
competencia e que se veñen celebrando en diversos puntos da xeografía nacional pon 
claramente de manifesto a unidade do sistema español de defensa da competencia e o 
espírito de mutua colaboración e actuación coordinada que preside as súas actuacións. 

Ao mesmo tempo, trátase dunha iniciativa que xunto ao seu carácter didáctico 
e formativo, contribúe a fomentar o debate acerca das cuestións claves da política 
da competencia que cada ano se suscitan, facilitando o contacto das institucións 
de competencia nacionais e comunitarias, cos operadores económicos e ao mundo 
académico e profesional.

O tema ao redor do que xiraron estas xornadas foi, nesta ocasión, o da íntima conexión 
entre competencia e consumo, e polo tanto, entre a necesaria garantía do funcionamento 
competitivo dos mercados e a protección dos consumidores e usuarios.

O desenvolvemento das xornadas alternou as conferencias monográficas sobre temas 
específicos vinculados á competencia e protección dos consumidores, con mesas 
redondas nas que participaban representantes de todos os sectores implicados. En 
concreto, analizouse o “Marco institucional da protección do consumidor e a defensa da 
competencia”, o “Benestar do consumidor como paradigma do Dereito da competencia”, 
a “Regulación comercial, libre competencia e protección dos consumidores”, así como as 
cuestións relativas á “indemnización dos danos e perdas causados ao consumidor por 
unha infracción da lexislación de competencia”. 

As xornadas foron precedidas, o 23 de maio de 2012, foron precedidas polas reunións 
dos grupos de traballo que desenvolven a súa actividade no marco do Consello de Defensa 
da Competencia, órgano creado pola Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de coordinación 
das competencias do Estado e as comunidades autónomas en materia de defensa da 
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competencia como órgano de colaboración, coordinación e información recíproca entre o 
Estado e as comunidades autónomas para promover a aplicación uniforme da lexislación 
de competencia.

Nestes grupos de traballo participan representantes tanto da Comisión Nacional da 
Competencia como das autoridades autonómicas de competencia para coordinar a súa 
actuación en ámbitos de interese común como a inspección, a asignación de casos ou 
as iniciativas en materia de promoción da competencia, poñendo de manifesto a unidade 
do sistema español de defensa da competencia e o espírito de mutua colaboración e 
actuación coordinada no que se inspira.

Xunto a estas xornadas, o Consello Galego da Competencia colaborou noutras 
actividades de difusión, entre as que podemos citar as seguintes:

- I Xornada de Economía e Dereito da Competencia, organizado pola Cátedra de Política 
de Competencia da Universidade de Málaga (22 e 23 de marzo).

- Xornadas de ASEMACO-SICO 2012, celebrado no IFEVI-Club del Expositor, Vigo (23 de 
marzo).

- Xornada no Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Pontevedra (27 de marzo).

- IX Curso Jean Monnet sobre Integración Europea e Dereito Privado, Universidade de 
Santiago de Compostela (28 de marzo). 

- Seminario “Danos Antitrust, Dereito Europeo da Competencia e Xuíces: Accións Públicas 
e Privadas en Aplicación dos artigos 101, 102 e 107 do Tratado de Funcionamento da 
Unión Europea polos Xuíces Nacionais”, na Escola Xudicial, en Barcelona (20, 21 e 22 
de xuño).

- Master Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial (MAXE), na Facultade de 
Dereito da Universidade da Coruña (21 de setembro).

- II Congreso sobre Dereito da Competencia e regulación, dedicado ao estudio da 
potestade sancionadora dos organismos reguladores: cuestións actuais do 
procedemento sancionador en defensa da competencia, organizado pola Universidade 
Rei Xoán Carlos e a FIDE, en Madrid (26 e 27 de setembro).

- Conferencia maxistral aos alumnos de 4º curso do grao en Dereito, na Facultade de 
Ciencias Xurídicas da Universidade de Vigo, con coloquio, sobre o tema “Dereito da 
Competencia e axudas públicas” (10 de outubro).

- “Call of Papers” organizado pola Autoridade Catalana da Competencia (ACCO), co tema  
“Os efectos non desexados da regulación e da actuación dos axentes económicos 
sobre a competencia” (25 e 26 de outubro). 

- V Xornadas Valencianas da Competencia, co tema “A Reforma Institucional do Dereito 
da Competencia”, na sede da Bolsa de Valencia (15 de novembro).

- II Call for Papers. Congreso sobre Regulación e Competencia en Servizos de Interese 
Xeral. Grupo de Investigación sobre Sectores Económicos Regulados (GISER), VIII 
Reunión Anual, celebrada en Málaga (23 e 24 de novembro).

Así mesmo debemos destacar que diversos membros do Consello Galego da 
Competencia formaron parte de tribunais para a obtención do grao de doutoramento en 
teses relacionadas co Dereito da Competencia o que considérase axeitado para conectar 
a práctica das autoridades de competencia coa investigación académica.



b) O control das axudas públicas

Se ben é certo que no actual contexto de crise o número e volume das axudas públicas, 
agás as concedidas ás entidades financeiras, diminuíu moi notablemente, tamén o é que 
o seu efecto, positivo ou negativo, segundo o seu deseño e condicións de outorgamento, 
pode ser máis importante pola propia sensibilidade dos mercados a calquera xeito de 
intervención alleo ao seu normal funcionamento.

Débese destacar, neste contexto, o proceso de modernización que en materia de axudas 
estatais ten iniciado a Comisión Europea, a partir da publicación da súa Comunicación ao 
Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité 
das Rexións, baixo o título Modernización das axudas estatais na UE13, que como o 
seu precedente, o Plan de Acción de Axudas Estatais “Menos axudas estatais con uns 
obxectivos mellor definidos: programa de traballo para a reforma das axudas estatais 
2005/2009”, trata de racionalizar o seu outorgamento e garantir un control máis eficiente 
deste tradicional instrumento de intervención pública na economía. 

En concreto, o novo proxecto da Comisión Europea persegue un triple obxectivo14: 
i) impulsar un crecemento sostible, intelixente e integrador nun mercado interior 
competitivo; ii) concentrar o exame ex ante da Comisión nos asuntos que teñan maior 
incidencia sobre o mercado interior reforzando ao mesmo tempo a cooperación dos 
Estados membros na aplicación das normas sobre axudas estatais; iii) racionalizar as 
normas e acelerar a toma de decisións.

En coherencia cos principios que inspiran o control comunitario das axudas estatais, 
o Consello Galego da Competencia, aínda que non foi requirido para emitir informe algún 
durante o ano 2012, desenvolveu diversas iniciativas ao amparo das limitadas facultades 
que lle recoñece o artigo 5 da Lei 1/2011.

Por unha banda, proseguiu o seu traballo para acadar unha axeitada metodoloxía para 
a avaliación dos efectos potenciais destas medidas no desenvolvemento económico 
de Galicia, dentro do respecto aos principios que inspiran a regulación comunitaria 
sobre axudas estatais recollida con carácter xeral polos artigos 107 ao 109 do Tratado 
de funcionamento da Unión Europea (TFUE), coas particularidades que respecto das 
empresas que presten servizos cualificados como de interese económico xeral (SIEX), 
se recollen no artigo 106 TFUE. 

Neste cometido é preciso destacar o seguimento desenvolvido polo Consello Galego 
da Competencia tanto das decisións adoptadas pola Comisión Europea, como da 
Xurisprudencia nacional e comunitaria na materia, así como dos cambios normativos que 
se teñen introducido na súa regulación. 

Neste sentido, débese destacar, en particular, a análise que de xeito máis específico 
levouse a cabo respecto das axudas notificadas á Unión Europea polas administracións 
públicas galegas e das que se concederon por outras administracións publicas que 
tiveran ou puideran ter incidencia en Galicia.

No que se refire ás axudas estatais notificadas á Unión Europea pola Administración 
pública galega no ano 2012, a Comisión aprobou dous proxectos de novas axudas:

13.    COM/2012/0209 final.
14.   Cfr. punto 8º da Comunicación mencionada na nota anterior.



Memoria de  
actividades
2012

16 / 17

Análise das  
actividades  
do CGC no 2012

- Subvencións para o apoio ao crecemento empresarial. Axuda estatal SA.33599 
(2011/N) – España. Decisión comunicada o 26.04.201215.

- Réxime de axudas ás Agrupacións de Innovación (Clusters) en Galicia. Axuda estatal 
SA.34993 (2012/N) – España (Galicia). Decisión comunicada o 14.12.201216. 

No que se refire á evolución da normativa comunitaria en materia de axudas estatais 
no ano 2012, podemos destacar as seguintes:

- A aprobación dunha nova prórroga para as Directrices comunitarias sobre axudas 
estatais de salvamento e de reestruturación de empresas en crise17.

- A aprobación do Marco aplicable ás axudas estatais á construción naval, publicadas 
no Diario Oficial da Unión Europea en decembro de 201118, regulando estas axudas 
entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2013.

- A nova Comunicación da Comisión aos Estados membros sobre a aplicación dos 
artigos 107 e 108 TFUE ao seguro de crédito á exportación a curto prazo19.

- As novas regulamentacións das axudas as empresas encargadas da prestación de 
SIEX, integrado por:

1º.- A Comunicación da Comisión relativa á aplicación das normas da Unión Europea 
en materia de axudas estatais ás compensacións concedidas pola prestación de 
servizos de interese económico xeral 20.

2º.- A Decisión da Comisión, do 20 de decembro de 2011, relativa á aplicación das 
disposicións do artigo 106, apartado 2, do Tratado de funcionamento da Unión 
Europea ás axudas estatais en forma de compensación por servizo público 
concedidas a algunhas empresas encargadas da xestión de servizos de interese 
económico xeral 21

3º.- A Comunicación da Comisión — Marco da Unión Europea sobre axudas estatais en 
forma de compensación por servizo público22.

4º.- O Regulamento (UE) n° 360/2012 da Comisión, do 25 de abril de 2012, relativo á 
aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea 
ás axudas de minimis concedidas a empresas que prestan servizos de interese 
económico xeral 23. 

Do seguimento efectuado polo Consello Galego da Competencia dos expedientes de 
axudas estatais recollidos na páxina web da DG COMP, notificados pola Comunidade 
Autónoma de Galicia é posible extraer as seguintes consideracións:

1º.- O mantemento da situación de excepcionalidade que permitiu o outorgamento 
de axudas estatais sobre a base da existencia dunha “grave perturbación da 
economía dun Estado membro”, segundo o disposto no artigo 107, parágrafo 3º, 
letra b) TFUE tanto no sector financeiro, como na chamada “Economía real”.

2º.- A concentración do maior volume de axuda estatal no sector financeiro, atendendo, 
fundamentalmente, a súa incidencia no propio funcionamento dos mercados.

3º.- Fora do sector financeiro, o volume de axuda tende a reducirse a causa das propias 
limitacións orzamentarias e a loita contra o déficit público.

15.    C(2012) 2925 final.
16.    C(2012) 9600 final.
17.    DO C 244 de 01.10.2004, p. 2.
18.    DO C 364, de 14.12.2011, p. 9.
19.    DO C 392, de 19.12.2012, p. 1.

20.    DO C 8, de 11.01.2012, p. 4
21.    DO L 7, de 11.01.2012, p. 3.
22.    DO C 8, de 11.01.2012, p. 15
23.    DO L 114, d 26.04.2012, p. 8-



c) Funcións consultivas.

Como se tivo sinalado na Memoria de Actividades do Consello Galego da Competencia 
en 2011 (en diante, “Memoria CGC 2011”), a función consultiva que podería desenvolver 
este organismo constitúe unha das actividades que debe adquirir maior relevancia. A 
actividade desenvolvida polo Consello Galego da Competencia en 2012 confirma dita 
aseveración.

Como xa sinalábase na Memoria do CGC 2011 “O Consello Galego da Competencia porá 
especial énfase en trasladar a todos os órganos da Xunta de Galicia a importancia da 
avaliación dos posibles efectos distorsionadores da competencia que poidan derivar do 
exercicio da potestade normativa, tanto na elaboración de proxectos de lei a tramitar polo 
Parlamento Galego, como no exercicio da potestade regulamentaria que corresponde á 
propia Xunta de Galicia”.

O exercicio desta función delimitouse polo Lexislador galego nos seguintes termos:

“Artigo 7º.-Funcións consultivas.

1. O consello desenvolverá funcións consultivas mediante a realización de informes sobre 
cuestións relativas á defensa da competencia. Tales informes poderán ser solicitados 
polo Parlamento de Galicia, polo Consello da Xunta de Galicia e polos seus conselleiros 
e conselleiras, así como polas corporacións locais da Comunidade Autónoma de 
Galicia. Así mesmo poderá ser consultado polas asociacións de consumidores ou 
usuarios e polas asociacións de empresarios ou produtores. 

En todo caso, o consello ditaminará:

a) De modo preceptivo non vinculante, sobre as propostas de normas que afecten 
a competencia e, en particular, os anteproxectos de lei polos que se modifique ou 
derrogue, total ou parcialmente, este texto legal, así como sobre os proxectos de 
normas regulamentarias que o desenvolvan.

b) Con carácter preceptivo non vinculante, sobre os proxectos de apertura de grandes 
establecementos comerciais no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de 
Galicia, segundo o establecido na Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio 
interior de Galicia, ou norma que a substitúa, desde a perspectiva do seu impacto 
sobre as condicións de competencia.

c) De modo preceptivo non vinculante, sobre os anteproxectos de lei e proxectos 
doutras disposicións autonómicas de carácter xeral que poidan ter algún efecto 
sobre a competencia efectiva nos mercados.

2. O Consello Galego da Competencia ditaminará, cando lle sexa requirido polo órgano 
xudicial competente, sobre os criterios para a cuantificación das indemnizacións que 
os autores das condutas previstas nos artigos 1, 2 e 3 da Lei de defensa da competencia 
lles deban satisfacer aos denunciantes e a terceiros que fosen prexudicados como 
consecuencia delas, cando tales procedementos teñan por obxecto condutas 
prohibidas con repercusións significativas na Comunidade Autónoma de Galicia, de 
acordo cos puntos de conexión establecidos na Lei de coordinación das competencias 
do Estado e das comunidades autónomas en materia de defensa da competencia.”  

Froito directo dos esforzos do Consello Galego da Competencia por sensibilizar ás 
autoridades públicas na importancia da competencia é o notable incremento do seu labor 
consultivo no 2012, tanto no que se refire aos Informes sobre proxectos normativos (1), 
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os Informes sobre os proxectos de apertura de grandes establecementos comerciais (2), 
así como os que, ao marxe dos expresamente citados, póidanlle solicitar as institucións 
lexitimadas para facelo (3). 

(1) Informes sobre proxectos normativos.

No ano 2012, o Consello Galego da Competencia foi requirido polos respectivos órganos 
xestores para informar sobre tres proxectos normativos que poidan ter algún efecto 
sobre a competencia efectiva nos mercados. Trátase de:

- Informe Proxectos normativos IPN 1/2012. Anteproxecto de lei de vivenda (Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas).

- Informe Proxectos normativos IPN 2/2012. Anteproxecto de lei de transporte público 
de persoas en vehículos de turismo de Galicia” (Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas).

- Informe Proxectos normativos IPN 3/2012. Anteproxecto de lei de creación do 
colexio profesional de Dietistas-Nutricionistas de Galicia (Consellería de Presidencia, 
Administración Públicas e Xustiza).

No segundo deste informes incorporouse unha formulación xeral a cerca da importancia 
de mellorar a calidade das normas que, polo seu interese, reproducimos de seguido:

O Consello Galego da Competencia vese na necesidade de insistir que o lexislador 
considere estes informes como preceptivos, aínda que non vinculantes, sempre que 
se aprecie polo órgano xestor que a norma proposta “poida[n] ter algún efecto sobre 
a competencia efectiva nos mercados”.

O anterior implica que a emisión do referido informe, ademais de poder ser 
considerado como un requisito esencial do procedemento, aporta un valor engadido 
claramente diferenciado, ao ser emitido por un órgano independente e especializado 
no eido da libre competencia.

O Consello Galego da Competencia considera que sería axeitada a elaboración 
dun formulario que permita valorar a posible afectación da competencia de xeito 
obxectivo e áxil. 

(2) Informes sobre os proxectos de apertura de grandes establecementos comerciais. 

A Comunidade Autónoma de Galicia mantén un sistema de autorización comercial 
autonómica para a apertura de grandes establecementos comerciais.

En efecto, a Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia, recolle 
no seu artigo 32.3, letra e) a esixencia de autorización administrativa autonómica para 
a apertura de grandes establecementos comerciais, incluíndose na súa tramitación o 
informe “do organismo galego de defensa da competencia, que non poderá versar sobre 
aspectos económicos.” Pola súa banda, o artigo 7.1, letra b), da Lei 1/2011, do 28 e 
febreiro, precisa o carácter preceptivo e non vinculante do referido informe, que deberá 
analizar o seu posible “impacto sobre as condicións de competencia.”
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No ano 2012, o Consello Galego da Competencia emitiu, a solicitude da Dirección Xeral 
de Comercio, da Consellería de Economía e Industria, 4 informes desta natureza o que 
supón unha significativa redución respecto dos emitidos en 2011 (7), o que amosa a 
seguinte evolución nos últimos anos:

Gráfico 2.- 

En concreto, o Consello Galego da Competencia emitiu os seguintes informes desta 
natureza:

- Informe IACA 1/2012. CENTRO COMERCIAL BANDEIRA. Concello de Vigo.

- Informe IACA 2/2012. EURO DEPOT. Concello da Coruña.

- Informe IACA 3/2012. REAL ESTATE DEVELOPMENT SPAIN. Concello de Vigo.

(3)  Exercicio de función consultivas a petición de organizacións empresariais.

Se no ano 2011 o Consello Galego da Competencia emitía o seu primeiro informe a 
petición dunha organización empresarial  (Informe FC 1/2011, morosidade comercial), en 
2012, o Consello emitiu o seu primeiro informe consultivo a instancia dunha autoridade 
local galega. Trátase do Informe FC 1/2012. Mesa Comercio Local, elaborado a instancia 
do Concello de Santiago de Compostela. 

Así, con data do 1 de agosto de 2012, a Concellaría de Economía, Comercio, Turismo e 
Mercado, do Concello de Santiago de Compostela presentou unha solicitude de informe 
ao Consello Galego da Competencia no que se requería que se emitira informe a cerca do 

Táboa 4. Evolución no nº de Informes sobre proxectos de 
apertura de grandes establecementos comerciais

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Informes sobre instalación 
de grandes establecementos 824 325  10 6 0 1 726  3
comerciais

24.     No 2005 tiveron entrada 9 expedientes, dos que se resolveron no mesmo ano 8.
25.     En 2006 resolveuse o expediente GEC 9/2006, que tivo a súa entrada en 2005.
26.    No 2011, emitiuse un novo informe relativo ao mesmo expediente que dera orixe ao Informe GEC 8/2005. Centros Comerciais 

Carrefour, S.A., Concello de Santiago de Compostela (A Coruña), por ter caducada a licenza concedida no seu día.
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carácter vinculante ou non dos informes preceptivos da Mesa de Comercio Local para a 
autorización da celebración de feiras de oportunidades.

d) Realización de estudos, informes sectoriais e recomendacións. 

No 2012 o Consello Galego da Competencia desenvolveu no ámbito da promoción da 
competencia en Galicia, diversas iniciativas dirixidas a sectores específicos, que de xeito 
breve imos expor:

Seguimento da Campaña para fomentar a competencia no 
mercado dos uniformes escolares en Galicia.

No ano 2012 o Consello Galego da Competencia continuou o labor realizada en 2011 
coa súa campaña sobre uniformes escolares, dirixida a ofrecer aos colexios, e aos pais 
e nais dos alumnos, unha serie de indicacións sobre o funcionamento competitivo do 
mercado dos uniformes escolares en Galicia.

O Informe sobre a problemática dos prezos no sector lácteo galego.

No ano 2012 o Consello Galego da Competencia culminou a elaboración dun informe 
sobre un dos sectores máis importantes da economía galega, o sector lácteo 27.

O informe titulado A problemática dos prezos no sector lácteo galego: unha 
aproximación dende o punto de vista da competencia 28, puxo claramente de manifesto, 
entre outros, os seguintes extremos:

1º.- A debilidade dos produtores galegos de leite cru nas súas relacións comerciais 
coa industria transformadora e, a súa vez, a desta última coas principais 
empresas de distribución polo miúdo.

2º.- Que a debilidade do sector produtivo galego derivaba, en boa medida, da súa 
atomización, da asimetría de información na que se produce a súa negociación 
de prezos coas industrias lácteas, así como do propio carácter perecedeiro do 
leite cru. 

3º.- Que a fortaleza dos grandes distribuidores estaríase a trasladar, por indución, 
cara a atrás, a través de toda a cadea produtiva ata chegar aos gandeiros 
produtores de leite cru.

4º.- Que nun mercado destas características resulta enormemente difícil o 
funcionamento normal dos mecanismos que rexen a libre competencia. Por esta 
razón, as autoridades de competencia deben prestar especial atención a estes 
mercados coa finalidade de garantir a existencia dunha competencia efectiva e 
evitar que se produzan acordos e abusos de posicións dominantes que poidan 
prexudicar aos consumidores, aos produtores ou á industria.

5ª.- O feito de que os gandeiros se vexan obrigados, de forma sistemática, a vender 
o leite cru a prezos inferiores aos custos de producción, supón un indicio de 
que poderían estar a ser vítimas dun abuso da súa situación de dependencia 
económica respecto da industria transformadora.

27.      Na elaboración do informe contouse coa colaboración da Autoritat Catalana de la Competencia. 
28.      Este informe pode consultarse en http://www.tgdcompetencia.org/publicaciones/cgc/Informe_2013_prezos_sector_lacteo.pdf 
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e) Impugnación de actos e normas.

O Consello Galego da Competencia está lexitimado para impugnar,  perante a xurisdición 
competente, os actos e as disposicións xerais de rango inferior a lei das administracións 
públicas autonómica ou locais da Comunidade Autónoma de Galicia suxeitas ao dereito 
administrativo, dos que se deriven obstáculos ao mantemento dunha competencia 
efectiva nos mercados.

Para o exercicio desta importante función o Consello Galego da Competencia precisa 
articular os medios técnicos precisos para o que asinará os oportunos convenios de 
colaboración que permitan o seu desenvolvemento do xeito máis eficiente posible.

Este tema adquiriu unha importancia singular no presente ano, pois foi no 2012 cando 
se pronunciaron as dúas primeiras sentencias resolvendo as impugnacións formuladas 
pola CNC ao abeiro do artigo 12 LDC. Mentres que na Comunidade Valenciana, o Tribunal 
Superior de Xustiza de esa comunidade estimaba o recurso da CNC, no caso de Galicia, o 
recurso da Comisión Nacional da Competencia que tiña por obxeto impugnar a prórroga 
das concesións de transporte por carreteira foi desestimado polo Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia mediante sentenza do 6 de xuño de 2012. 

f) Funcións de colaboración e coordinación.

O Consello Galego da Competencia ten tamén atribuída a función de colaborar, no 
ámbito das súas funcións, cos organismos homólogos das comunidades autónomas e 
da Administración xeral do Estado. 

Neste campo o labor do Consello Galego da Competencia foi especialmente intensa, 
formando parte dos grupos de traballo creados no seno do Consello de Defensa da 
Competencia, que é o órgano de colaboración, coordinación e información recíproca 
entre o Estado e as comunidades autónomas para promover a aplicación uniforme da 
lexislación de competencia en España.

Durante o 2012 estiveron activos os Grupos de Traballo sobre Coordinación e asignación 
de casos e o de Promoción da Competencia, non así o relativo á Rede de Cooperación 
Órganos de Competencia (REC). 

Os grupos de traballo reuníronse en Santiago de Compostela o 23 de maio de 2012 e en 
Madrid, o 8 de novembro de 2012.

Durante o 2012 o Consello Galego da Competencia non foi requirido por ningún 
órgano xurisdiccional con sede na Comunidade Autónoma de Galicia para a achega de 
información ou a presentación de observacións, o que se coñece como “Amicus curiae”·, 
nin se procedeu de oficio á súa presentación, pois non se ten constancia de que en ditos 
órganos se presentara demanda algunha sobre cuestións relativas aos artigos 1 e 2 da 
Lei 15/2007, do 3 de febreiro de defensa da competencia.

O Consello Galego da Competencia reitera a súa convicción da importancia do “Amicus 
curiae”, e renova o seu interese en prestar toda a colaboración que sexa precisa para o 
exercicio da súa función xurisdicional, se ben, é plenamente consciente de que aínda non 
existe un elevado coñecemento deste tipo de procedementos e mesmo da posibilidade 
de acudir á vía xudicial (Private Enforcement), que é plenamente compatible coa labor 
que desenvolven as autoridades administrativas de competencia.
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O Consello Galego da Competencia foi requirido pola Comisión Nacional da Competencia 
para presentar informe en relación co Expediente da CNC nº S/0349/11. ANFACO, ao 
abeiro do disposto no artigo 5. Cuarto, da Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de coordinación 
das competencias do Estado e as comunidades autónomas en materia de defensa da 
competencia e 33.2 do Real decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba 
o Regulamento de defensa da competencia (RLDC). Sen embargo, non foi requirido 
para a emisión dos informes que respecto dos procedementos de autorización de 
concentracións económicas nos termos previstos no artigo 58.1, segundo parágrafo, da 
Lei 15/2007. 

3.2.- Actividade da Subdirección de 
Investigación do CGC no ano 2012

En termos cuantitativos, o ano 2012 consolida a tendencia ao incremento do 
número de casos sometidos a coñecemento da Subdirección Xeral de Investigación do 
Consello Galego da Competencia. Tal como reflicte o GRÁFICO I, as entradas medraron 
aritmeticamente nos últimos catro anos, superando os máximos marcados polos anos 
2006 e 2008. 

As razóns do crecemento no número de asuntos son, sen embargo, moi diferentes 
nun e noutro caso. O agromar de 2006 explícase pola repercusión que tivo a creación 
do Tribunal Galego de Defensa da Competencia na opinión pública. En 2008, o súpeto 
impacto da crise económica resultou nunha vaga de solicitudes de investigación. En 
ámbolos dous anos, a calidade das denuncias era, en moitos casos, deficiente e a súa 
viabilidade reducida. 

En 2009 e 2010, o número de denuncias decae, pero amosan un maior nivel técnico 
e apuntan a verdadeiros atrancos á competencia. Nos dous últimos anos, en particular 
en 2012, as denuncias aumentan exponencialmente en cantidade e calidade. Esta 
mellora non é só atribuíble ao coñecemento máis xeneralizado do Consello Galego da 
Competencia – como en exercicios precedentes- senón das súas concretas actuacións 
en procedementos sancionadores e ao nivel de promoción da competencia. 

Gráfico 3.- Evolución das entradas desde o 2005
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Outro indicador significativo do volume investigacións resulta da comparanza cos 
casos asignados pola Comisión Nacional da Competencia ás Autoridades de Competencia 
autonómicas. O Consello Galego da Competencia situouse no ano 2012 na cabeza do 
número de asignacións (18 asuntos), seis máis que a segunda Autoridade (Cataluña) e o 
dobre que as terceiras (Pais Vasco e Andalucía)-Ver Táboa I.

Por sectores, é o dos “servizos profesionais” o que presenta un meirande número de 
asuntos, referibles tanto á acción dos colexios profesionais, como ás aparentes prácticas 
anticompetitivas dos operadores económicos colexiados. 

Á vista dos datos contidos no GRÁFICO II destaca a preeminencia de asuntos relativos 
a colexios profesionais. Non é esta unha singularidade da nosa Comunidade Autónoma, 
senón xeneralizable a todas as rexións do Estado. Explícase pola idiosincrasia das 
profesións colexiadas no Dereito español, caracterizadas por normativas internas que 
incorporan barreiras de entrada e de exercicio. Se ben en algúns casos tales atrancos 
atopan xustificación legal, noutros constitúen infraccións flagrantes da Lei 2/1974 de 
Colexios Profesionais, da lexislación estatal e autonómica de adaptación da Directiva 
2006/123/CE, relativa aos servicios no mercado interior e da normativa de defensa da 
competencia. 

Táboa 5. Número de casos por CCAA. Ano 2012 (ata o 31 de outubro)

CCAA Nº. Casos Totais

Andalucía 9

Aragón 0

Canarias 6

Castilla e León 5

Cataluña 12

Extremadura 1

Galicia 18

Madrid 7

Murcia 0

País Vasco 9

Valencia 6

Totais 73
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Gráfico 4.- Entradas 2012 por sectores: gráfico.
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de competencia.
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Por último, a plasmación das actividades da Subdirección de Investigación recóllese na 
TÁBOA IV, na que aparece a relación de asuntos en fase pre-procedemental (información 
reservada) e procedemental (incoación, proposta de sanción, proposta de terminación 
convencional, proposta de arquivo).

3.3.-Resolucións sancionadoras no 2012: a novidade 
das terminacións convencionais

No ano 2012 o Pleno do Consello Galego da Competencia, que é o seu órgano resolutorio, 
adoptou 8 novas resolucións sancionadoras, que constitúen os primeiros froitos da 
acertada integración das unidades de instrución e resolución nun único organismo, que 
introduce a Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia, 
dotando de maior eficiencia á defensa da competencia en Galicia. 

Nesta mesma liña a prol de incrementar a eficiencia debemos situar tamén o feito de 
que no 2012 o Consello Galego da Competencia resolveu os seus primeiros expedientes 
mediante terminación convencional. Esta novidade xustifica axeitadamente que nos 
deteñamos, aínda que brevemente, na súa importancia.

En efecto, aínda que esta figura se incorporara xa ao Dereito español da competencia 
no marco da hoxe derrogada Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia, non 
será ata a aprobación da vixente Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia 
que esta figura adquirirá relevancia práctica.

A actual regulación da terminación convencional atópase recollida fundamentalmente 
no artigo 52 LDC e no artigo 39 do seu Regulamento de desenvolvemento, aprobado polo 
Real decreto 261/2008, do 22 de febreiro, se ben a Comunicación sobre terminación 
convencional de expedientes sancionadores, aprobada pola CNC en outubro de 2011, 
aclara moitos dos extremos da súa aplicación.

A terminación convencional constitúe, basicamente, unha modalidade atípica, e polo 
tanto, non sempre posible, de rematar un procedemento sancionador incoado pola 
presunta comisión dalgunha das práticas prohibidas polos artigos 1, 2 o/e 3 LDC (e, no seu 
caso, dos artigos 101/102 TFUE), pola que se fan vinculantes os compromisos ofrecidos 
voluntariamente polos presuntos infractores, sen necesidade de que na resolución se 
produza unha declaración sobre a constatación da infracción, nin se impoña sanción 
algunha.

Táboa 8. Procedemento. Fases

Fases do procedemento 2012

Información reservada 17

Incoados 7

Proposta de sanción 2

Proposta de arquivo 3

Proposta de terminación convencional 3
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A posibilidade da terminación convencional depende, fundamentalmente, de que 
os compromisos propostos resolvan os efectos sobre a competencia derivados das 
condutas obxecto do expediente de que quede garantido suficientemente o interese 
público, o que pode depender da súa natureza e do momento da instrución no que se 
presenten. 

O interese fundamental desta modalidade de resolución radica en consecuencia, en 
que permite acadar un dobre obxectivo: o rápido restablecemento das condicións da 
competencia alteradas pola presunta infracción e, ao mesmo tempo, mellorar a eficiente 
administración dos recursos públicos.

O primeiro dos obxectivos lógrase gracias aos compromisos propostos polos presuntos 
responsables que se converten en obrigatorios ao ser incorporados á resolución que pon 
fin ao expediente, na que se debe constatar a súa eficacia a prol da competencia e do 
benestar dos consumidores e a non afectación do interese público.

Pola súa banda, a mellora na eficiencia xurde, basicamente, da redución de trámites 
e prazos e, polo tanto, en custes de tramitación, que esta modalidade de resolución 
permite obter. 

As oito resolucións sancionadoras adoptadas polo Consello Galego da Competencia no 
2012 son as seguintes:

1º.- Resolución R 1/2012, do 10 de xullo de 2012, Tanatorio de Valga. 

2º.- Resolución R 2/2012, do 15 de outubro de 2012, “Receita electrónica”. 

3º.- Resolución R 3/2012, do 26 de setembro de 2012, Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia. 

4º.- Resolución R 4/2012, do 26 de setembro de 2012, Consello Galego de Colexios de 
Aparelladores e Arquitectos Técnicos. 

5º.- Resolución R 6/2012, do 18 de decembro de 2012. Gas envasado de Pontevedra.

6º.- Resolución R 7/2012, do 11 de decembro de 2012. Subrogación de créditos con 
garantía hipotecaria.

7º.- Resolución R 8/2012, do 11 de decembro de 2012. Vixilancia da Resolución R 
3/2012 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

8º.- Resolución R 9/2012, do 18 de decembro de 2012. Vixilancia da Resolución R 
4/2012 Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.

De xeito resumido, o contido básico destas resolucións é o seguinte:

- Resolución R 1/2012, do 10 de xullo de 2012, Tanatorio de Valga.

Esta Resolución trae causa da denuncia presentada pola Asociación de Empresarios de 
Pompas Fúnebres da provincia de Pontevedra contra a UTE Tanatorio Municipal de Valga 
(Pontevedra), formada por Pompas Fúnebres de Padrón, S.A. e Ambulancias Iria Flavia, 
SL., á que se imputaba unha conduta contraria á LDC na xestión do tanatorio municipal do 
que era concesionaria. 

O Pleno resolveu que a citada UTE infrinxiu o artigo 2.2, letra c) LDC ao denegar 
inxustificadamente o acceso as salas do tanatorio municipal do que é concesionaria, 
ás empresas da competencia, impoñendo, de xeito solidario, a UTE Tanatorio Municipal 
de Valga e ás dúas mercantís que a integran, como autoras dunha infracción cualificada 
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como moi grave por ter unha cota de mercado próxima ao monopolio no mercado relevante 
e gozar de dereitos especiais ou exclusivos, unha multa sancionadora por importe de 
8.513 euros.

- Resolución R 2/2012, do 15 de outubro de 2012, “Receita electrónica”.

Esta Resolución, xunto coas dúas seguintes que comentamos,  supón o emprego polo 
Consello Galego da Competencia da fórmula da terminación convencional para por fin a 
un expediente sancionador no que se examina unha conduta sobre a que a existencia de 
indicios racionais de infracción levou á incoación formal dun expediente sancionador.

No presente caso examinábase a denuncia presentada contra os colexios oficiais de 
farmacéuticos da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra por presuntas prácticas contrarias 
á Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia (LDC) suscitada en relación coa 
implantación do modelo de receita electrónica en Galicia. 

No establecemento deste sistema apreciouse que os colexios das catro provincias 
galegas incumprían a súa obriga de aplicar criterios obxectivos e non discriminatorios 
á hora de seleccionar e autorizar o acceso de páxinas web de produtos sanitarios, o que 
representaba unha barreira de entrada, “inxustificada e inxustificable”, que vulneraba a 
igualdade de oportunidades entre os diferentes provedores.

Co fin de eliminar dito obstáculo, a Resolución fai vinculantes os compromisos ofrecidos 
polos colexios afectados, que considera suficientes para restablecer a competencia en 
beneficio dos consumidores, sen que se produza afectación algunha do interese público, 
tal e como esixe o artigo 52 LDC.

- Resolución R 3/2012, do 26 de setembro de 2012, Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia.

Este procedemento sancionador remátase tamén gracias á terminación convencional. 
O expediente, que fora iniciado de oficio pola Subdirección de Investigación do Consello 
Galego da Competencia, investigaba a presunta infracción do artigo 1 LDC por parte 
do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), como consecuencia dos requisitos 
que impoñía para o acceso ás listas de peritos que elaboraba a petición de diversos 
organismos públicos.

Os compromisos aceptados polo Pleno do Consello Galego da Competencia na 
Resolución que puxo fin ao procedemento foron os seguintes:

1. Eliminar a figura da lista de peritos COAG.

2. Outorgar unha nova redacción aos criterios de acceso á lista de arquitectos peritos 
xudiciais, que se remite anualmente á Administración de Xustiza, atendendo 
unicamente ás condicións que indica a Lei de axuizamento civil, que consisten en 
que os interesados en formar parte da lista teñan o título de arquitecto, estean 
colexiados e manifesten previamente estar disposto a actuar como peritos.

3. Non elaborar listas de arquitectos peritos expertos ou especialistas do COAG ata que 
non se establezan criterios comúns elaborados polo Consello Superior dos Colexios 
de Arquitectos de España.

- Resolución R 4/2012, do 26 de setembro de 2012, Consello Galego de Colexios de 
Aparelladores e Arquitectos Técnicos.

Na mesma data que a Resolución relativa ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 
(Resolución R 3/2012), o 26 de setembro de 2012, e tamén por terminación convencional, 
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o Pleno resolvía o expediente incoado ao Consello Galego de Colexios de Aparelladores e 
Arquitectos Técnicos pola denuncia de posibles prácticas restritivas da competencia 
prohibidas polo artigo 1 LDC, consistentes no establecemento de requisitos arbitrarios 
para a actuación dos arquitectos técnicos como peritos xudiciais.

A resolución adoptada polo Pleno asume os compromisos aos que chegara a denunciada 
coa Subdirección de Investigación que, deste xeito, convertíanse en vinculantes.

Ditos compromisos impoñían á denunciada:

1. Absterse de elaborar as listas de peritos xudiciais que se remiten anualmente á 
Administración de Xustiza.

2. Absterse no futuro de elaborar as citadas listas  atendendo a requisitos distintos dos 
establecidos legalmente.

3. Difundir na web dos colexios provinciais os termos da presente terminación 
convencional do expediente sancionador.

- Resolución R 6/2012, do 18 de decembro de 2012. Gas envasado de Pontevedra.

Na Resolución R 6/2012, do 18 de decembro de 2012, Gas envasado de Pontevedra, 
o Pleno confirmou a proposta de arquivo elevada pola Subdirección de Investigación 
ao abeiro do artigo 49.3 LDC, tras as actuacións indagatorias realizadas para clarexar a 
denuncia presentada contra unha empresa subministradora de gas envasado de Repsol 
Butano para a zona de Vilagarcía de Arousa, Caldas de Reis, entre outras localidades.

Na denuncia referíase que a persoa que representaba á denunciada comunicaba aos 
seus interlocutores telefónicos que a denunciante carecería de autorización administrativa 
para realizar a revisión de gas, que empregaba materiais non homologados, que non se 
facía responsable dos accidentes relacionados coa instalación de gas, etc.

A Resolución confirma o criterio defendido pola instrución de que non era posible 
apreciar indicios de conduta prohibida  polos artigos 2 e 3 LDC.

- Resolución R 7/2012, do 11 de decembro de 2012. Subrogación de créditos con 
garantía hipotecaria.

O Pleno do Consello Galego da Competencia confirmou mediante Resolución de data 11 
de decembro de 2012 a proposta de arquivo das actuacións seguidas pola Subdirección 
de Investigación como consecuencia da denuncia presentada por un particular contra 
o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e Caja de Madrid (hoxe Bankia), ás que imputaba 
diversos impedimentos para o exercicio do dereito de subrogación hipotecaria.

En concreto, o denunciante manifestaba que tiña contratado un crédito con garantía 
hipotecaria coa entidade BBVA, que incorporaba unha “cláusula de chan”, polo que tras 
observar unha campaña publicitaria de Caja Madrid (hoxe Bankia) na que se ofrecían 
hipotecas sen a citada cláusula, o denunciante atopouse coa sorpresa de que nunha 
sucursal desta última entidade se negaran a tramitar a súa solicitude de subrogación co 
argumento de que non tiña sentido facelo porque, segundo a súa experiencia, BBVA lle ía 
ofrecer condicións equivalentes, o cal frustraría o pretendido cambio.

Tras diferentes dilixencias indagatorias a Subdirección de Investigación do Consello 
Galego da Competencia elevou ao Pleno unha proposta de arquivo, que foi confirmada 
polo Pleno declarando que non se apreciaban indicios de pacto entre as entidades 
denunciadas para fixar os prezos ou outras condicións dos seus créditos con garantía 
hipotecaria, nos termos previstos polo artigo. 1 LDC, nin que ningunha das entidades 
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mencionadas dispuxera dunha cota de mercado abondo para ostentar unha posición 
dominante, tal e como esixe o artigo 2 LDC nin, finalmente, unha prática desleal nos 
termos do artigo 3 LDC.

- Resolución R 8/2012, do 11 de decembro de 2012. Vixilancia da Resolución R 3/2012 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 

e 

- Resolución R 9/2012, do 18 de decembro de 2012. Vixilancia da Resolución R 4/2012 
Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.

Finalmente, nas Resolucións R 8/2012, do 11 de decembro de 2012 (Vixilancia da 
Resolución R 3/2012 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia) e R 9/2012, do 18 de 
decembro de 2012 (Vixilancia da Resolución R 4/2012 Consello Galego de Colexios de 
Aparelladores e Arquitectos Técnicos), o Pleno confirmaba as apreciacións da Subdirección 
de Investigación respecto do cumprimento das resolucións de terminación convencional 
das que ambas as dúas traía causa.

Como se ten dito ao longo deste documento, a promoción e defensa da competencia 
en Galicia atópase nun momento decisivo. En efecto, a próxima fusión dos organismos 
autónomos creados no seu día para defender à competencia e aos consumidores 
constitúe, sen dúbida, unha oportunidade histórica que situará á Comunidade Autónoma 
de Galicia á vangarda nestas políticas, cos países que dentro e fora da Unión Europea 
teñen optado por un modelo de integración semellante entre dúas políticas esencialmente 
complementarias.

A adopción de importantes reformas estruturais e a contención do gasto efectuada 
nos últimos anos tanto pola Administración xeral do Estado como pola Administración 
autonómica galega están pendentes de producir todos os seus froitos, pois aínda 
nos atopamos nunha situación económica marcada pola recesión, o incremento do 
desemprego e a contracción do crédito, o que se ten traducido nun sentimento xeral de 
dúbida e mesmo temor ao futuro, o que configura un clima pouco favorable ao crecemento 
económico que resulta tan necesario. Isto adquire maior relevancia cando, como acontece 
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en Galicia, o tecido industrial está formado principalmente por pemes e o investimento 
pública ven sendo tradicionalmente un dos motores da actividade económica. 

Esta situación fai mais necesario que nunca o impulso de políticas favorecedoras do 
funcionamento competitivo dos mercados. Por esta razón, as administracións públicas 
deben no so promover políticas procompetitivas, senón tamén eliminar de xeito decisivo 
os obstáculos á libre competencia, xa proveñan das condutas dos operadores económicos, 
públicos ou privados, como das regulacións existentes ou que se vaian promover no 
futuro. A defensa e promoción da competencia continúan a ser elementos esenciais para 
poder superar a crise e emprender de xeito decisivo a senda da recuperación económica 
e con elo, da creación de emprego.

No eido da libre competencia, a próxima fusión do Consello Galego da Competencia 
(CGC) e o Instituto Galego de Consumo (IGC) debe resultar especialmente proveitosa, 
tanto en termos dunha eficiente administración dos recursos públicos, gracias á 
economía de escala e a sinerxía derivada da complementariedade de ambos organismos, 
como –é isto resulta máis relevante-, desde a perspectiva da mellora nas condicións 
dos consumidores galegos e do dinamismo da economía galega, pois é nos mercados 
competitivos onde os consumidores disporán de maior oferta en termos de calidade e 
prezo e os operadores económicos de mercados máis sans e abertos á innovación e a 
creación de riqueza.

Nesa perspectiva, as prioridades nas que o Consello Galego da Competencia vai seguir 
a traballar no horizonte da busca de novas oportunidades e da creación de mellores 
condición para o funcionamento dos nosos mercados son:

1º Promoción da competencia como medio para lograr unha maior eficiencia económica 
e estimular a competitividade das empresas.

2º Protección dos consumidores fronte a condutas anticompetitivas.

3º Control e asesoramento ás administracións públicas nas actividades que teñan 
incidencia na libre competencia do mercado.

O Consello considera esencial que estas prioridades o sexan nun futuro do novo 
organismo fusionado, para o que impulsará no seo do novo organismo, a elaboración 
dun plan bianual de actuacións que englobe todos os obxectivos que se lle asignen.

Estas prioridades, nunha perspectiva realista, tradúcense nos seguintes obxectivos 
operativos .

A) Obxectivos relacionados coa función sancionadora. 

1º Resolución eficiente das denuncias, facilitando a través da web máis información 
sobre cómo presentalas e sobre as condutas que se atopan prohibidas.

2º Impulso á terminación convencional dos expedientes sancionadores sempre que 
os compromisos que se propoñan resolvan axeitadamente os efectos sobre a 
competencia derivados das condutas obxecto do expediente e que quede garantido 
suficientemente o interese público.

3º Posta en marcha de mecanismos eficaces de vixilancia dos mercados galegos e 
fomento das actuacións de oficio, aproveitando as novas posibilidades que ofrecerá 
a integración do Consello Galego da Competencia e o Instituto Galego de Consumo. 
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B) Obxectivos relacionados coa función de 
promoción da competencia. 

1º Elaboración de informes sobre sectores económicos, tanto de xeito individual 
como en colaboración con outras autoridades de competencia no marco da Rede 
Española de Competencia (REC) e do Grupo de Traballo  sobre Promoción da 
Competencia do Consello de Defensa da Competencia.

2º Asesoramento e control da actividade das administracións publicas galegas 
relacionadas coa libre competencia, potenciando a emisión de informes sobre os 
anteproxectos de lei e proxectos doutras disposicións autonómicas de carácter 
xeral que poidan ter algún efecto sobre a competencia efectiva nos mercados.

3º Potenciar a solicitude de informes sobre os proxectos de concesión de axudas a 
empresas con cargo a recursos públicos, en relación cos seus efectos sobre as 
condicións de competencia e a emisión de informes sobre o impacto das axudas 
públicas.

4º Sensibilizar ás administracións locais de Galicia da importancia de garantir o 
funcionamento competitivo dos mercados. 
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