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01. 
Presentación. A integración de competencia e 
consumo: unha oportunidade para gañar eficiencia 
en beneficio dos consumidores galegos.

Aínda que aprobada o 26 de decembro do 2013, cando o ano estaba a piques de 
rematar, a aprobación da Lei 14/2013, de racionalización do sector público autonómico, 
supón, posiblemente, o acontecemento mais relevante do 2013 para o Consello Galego 
da Competencia xa que dita norma contén dúas importantes previsións no ámbito da 
defensa e promoción da competencia en Galicia.

En primeiro lugar, a Lei contén  unha  autorización ao Consello da Xunta de Galicia 
para crear o Instituto Galego do Consumo e da Competencia, que terá como fins xerais 
e obxectivos básicos a defensa, protección, promoción e información dos dereitos 
das persoas consumidoras e usuarias, e a garantía, promoción e preservación 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 consumidoras.

No seo do novo organismo, configurarase a Comisión Galega da Competencia como 
órgano colexiado independente, de carácter permanente e consultivo, na materia, con 
competencia para aplicar a Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia (LDC), 
segundo os criterios establecidos pola Lei 1/2002, de coordinación de competencias 
entre o Estado e as comunidades autónomas en materia de defensa da competencia (Lei 
1/2002).

O cambio do modelo institucional da defensa da competencia e dos consumidores en 
Galicia veu coincidir no tempo co que se levou a cabo na Administración Xeral do Estado 
e que deu lugar á fusión da Comisión Nacional da Competencia (CNC) con diversos 
reguladores sectoriais, a través da Lei 3/2013, do 4 de xuño, de creación da Comisión 
Nacional dos Mercados e da Competencia.

En segundo lugar,  no seu artigo 23, e baixo a rúbrica de “Contratación transparente 
e que fomente a competencia”, a Lei 14/2013 introduce previsións específicas para 
fomentar a competencia na contratación do sector público, entre as que destaca a de 
trasladar á lexislación autonómica galega unha norma equivalente á que introduciu no 
seu día a Lei de contratos do sector público con carácter non básico.

A nova norma impón aos órganos de contratación, á Xunta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Galicia e aos órganos competentes para resolver o recurso especial en 
materia de contratación pública, a obriga de notificar ao Consello Galego da Competencia 
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(no futuro á Comisión Galega da Competencia) “calquera feito, do que teñan coñecemento 
no exercicio das súas funcións, que poida constituír infracción da lexislación de defensa 
da competencia. En particular, imponlles a obriga de comunicar calquera indicio de 
acordo, decisión ou recomendación colectiva, práctica concertada ou conscientemente 
paralela entre os licitadores que teña por obxecto, produza ou poida producir o efecto de 
impedir, restrinxir ou falsear a competencia no proceso de contratación.”

A pesares de que gran parte do ano viu marcada para o Consello Galego da Competencia 
polos traballos vencellados ao cambio de modelo institucional, -o que necesariamente 
leva consigo un certo nivel de incerteza sobre o seu futuro-, o certo é que o Consello, 
lonxe de frear a súa actividade ordinaria, incrementou as súas accións e a súa presenza 
na sociedade e no tecido empresarial galego, especialmente dando un pulo importante as 
actividades de promoción da competencia.

Ademais do cumprimento das funcións que a Lei lle encomenda, no Consello Galego da 
Competencia traballouse intensamente no deseño da que vai ser a súa futura estrutura, 
no seo dun organismo de nova creación, o Instituto Galego do Consumo e da Competencia 
que unirá a dúas institucións especializadas na defensa dos consumidores e usuarios 
desde dúas perspectivas propias pero netamente complementarias como son o Instituto 
Galego de Consumo e o Consello Galego da Competencia.

Por outro lado, o cambio da súa sede a finais do ano 2013 supuxo outro fito importante 
no acontecer diario do organismo. Co paso dado de compartir sede co Instituto Galego 
de Consumo, ambos organismos adiantáronse en certo modo a súa fusión e, sobre todo, 
adiantáronse a conseguir  un importante aforro de custes. 

Estas circunstancias marcaron un ano no que a actividade do Consello Galego da 
Competencia e a súa incidencia na economía galega puido xa ser percibida cada vez por 
mais cidadáns galegos e cuxos feitos mais destacados se inclúen na presente Memoria.

Francisco Hernández Rodríguez

Presidente do CGC



02. 
O Consello Galego da Competencia

O Consello Galego da Competencia é a autoridade designada polo Parlamento de 
Galicia para preservar, garantir e promover a existencia dunha competencia efectiva nos 
mercados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, co obxectivo  de conseguir a 
máxima eficiencia económica, a protección dos consumidores e das consumidoras de 
Galicia e o incremento do seu benestar.

En efecto, a aprobación por unanimidade polo Parlamento de Galicia no 2011 da Lei 
1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia (en adiante, 
“LCGC” ou “Lei 1/2011”), evidenciaba con claridade a súa vontade de  situar a Galicia entre 
as economías máis modernas e competitivas, toda vez que a competencia, como se 
recolle no limiar da propia Lei 1/2011 “é un elemento básico para o avance das economías 
de mercado modernas.”

Non obstante, ao longo do 2013, as evidentes  sinerxías operativas e a redución de 
custes que representaba reunir nun mesmo  organismo a todos aqueles que poderían 
ser complementarios levaron tanto ás Cortes Xerais, como ao Parlamento Galego, á 
reestruturación dos seus organismos reguladores e de competencia, no primeiro caso, 
e de competencia e consumo, no caso de Galicia. Este proceso levouse a cabo tamén 
noutros países do noso entorno, como o Reino Unido coa creación da Competition and 
Markets Authority (CMA), por exemplo.

No caso da Administración Xeral do Estado, a  Lei 3/2013, do 4 de xuño, de creación 
da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, alumeaba no ámbito nacional un 
novo organismo independente, cualificado como “superregulador”, no que se refundían 
a Comisión Nacional da Competencia (CNC) xunto cos principais reguladores sectoriais 
nacionais, agás o Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores 
(CNMV). De este xeito se trataba de facer coherente a visión horizontal dun organismo de 
competencia, coas sectoriais dos reguladores en áreas tan estratéxicas como o da enerxía 
ou as telecomunicacións. 

No caso de Galicia, a optimización dos recursos públicos, a eficacia na xestión e o logro 
da máxima coordinación das distintas unidades administrativas levou ao Parlamento 
Galego a autorizar ao Consello da Xunta de Galicia, no marco da Lei 14/2013, do 26 de 
decembro, de racionalización do sector público autonómico, a creación e deseño do 
Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

O novo organismo vai ser o encargado en Galicia da defensa, protección, promoción e 
información dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, e da garantía, promoción 
e preservación 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 consumidoras.
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Segundo a citada lei, o Decreto que cree de xeito efectivo o novo organismo, aprobará 
tamén os seus estatutos nos que “se establecerá, expresamente, a configuración da 
Comisión Galega da Competencia como órgano colexiado independente, de carácter 
permanente e consultivo, na materia, con competencia para aplicar a Lei 15/2007, do 3 de 
xullo, de defensa da competencia, segundo os criterios establecidos pola Lei 1/2002, de 
coordinación de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas en materia 
de defensa da competencia.”

Queda deste xeito recoñecido pola lei o imprescindible carácter independente que debe 
concorrer en calquera autoridade de competencia, como un dos requisitos básicos da súa 
eficaz actuación nos mercados.

Co novo modelo institucional, o Consello Galego da Competencia poderá conseguir a 
máxima eficiencia económica e fortalecerase en Galicia a competencia nos mercados 
e a protección dos consumidores e consumidoras, sen renunciar á imprescindible 
independencia no exercicio das funcións asignadas dentro do novo organismo á Comisión 
Galega da Competencia. 

2.1. Membros do CGC
Ao longo do 2013 o Consello Galego da Competencia non veu modificado o seu cadro de 

persoal, integrado de xeito efectivo por 6 persoas, ademais dos membros do Pleno, dos 
que só o presidente ten a consideración de alto cargo, pois a Lei 1/2011 asigna ao posto 
de vogal dedicación parcial.

O Cadro do persoal do Consello Galego da Competencia está pois integrado por: o 
Subdirector de Investigación, do que dependen unha xefatura de sección (que non ten 
sido cuberta) 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 débese destacar que a pesares do 
reducido número de técnicos especializados en defensa e promoción da competencia 
co que conta o Consello Galego da Competencia, puido desenvolver axeitadamente as 
súas funcións, sendo previsible que a futura integración do organismo con consumo 
contribuirá a optimizar os recursos dos que se vai dispoñer no futuro.

O Consello Galego 
da Competencia



Gráfico 1.- Evolución do persoal do TGC

Táboa 1. Evolución do persoal do TGDC/CGC 2005-2013

Ano Altos cargos Persoal funcionario

2005 3 1

2006 3 5

2007 3 5

2008 3 5

2009 3 31

2010 3 5

2011 12 73

2012 1 6

2013 1 64 

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

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

móbil. 
4. A xefatura de sección, que se atopa prevista para a Subdirección Xeral de Investigación non foi tampouco cuberta no 2013.
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2.2. Orzamento do CGC
No ano 2013 o Consello Galego da Competencia segue a ser unha das autoridades 

de competencia españolas máis austeras. O seu orzamento estivo dotado inicialmente 
con 484.146 euros, distribuídos en só dous capítulos, o dedicado ao persoal (Capítulo 
I), dotado con 364.146 euros5 e o que financia os gastos en bens correntes e servizos 
(Capítulo II), por un importe de 120.000 euros6.

A expresión gráfica dos datos correspondentes aos orzamentos de que dispuxo o 
órgano de competencia galego desde 2005 ata 2013 revela claramente a evolución 
experimentada por causa da crise, poñendo en evidencia unha máis eficiente aplicación 
dos recursos públicos na medida na que a institución ía ganando experiencia no contexto 
das autoridades de competencia españolas.

5. Ao non se cubrir a praza vacante no organismo o gasto efectivo neste capítulo reduciuse a 267.521, 65 euros.
6. O cambio de sede do organismo a finais do 2013 permitiu un importante aforro neste capítulo nos conceptos que financiaban o 

aluguer e os demais custos asociados.
7. Esta cantidade viuse minorada en 25.000 euros na execución do orzamento.
8. A redución do Capítulo II foi de 59.053’61 euros.
9. A redución do gasto correspondente ao Capítulo VI foi de 4.969’15 euros.
10. O Orzamento total real, tras as reducións realizadas durante a súa execución, foi de 458.937€.
s

Táboa 2. Evolución do orzamento 2005-2013

Ano Capítulo I Capítulo II Capítulo IV Capítulo VI TOTAL l

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 456.171,7 224.237 17.434 18.200 716.042,7

2011 385.993 164.153 4.853 -- 554.999

2012 384.393
7

158.567
8 -- 5.0009 547.96010

2013 364.146 120.000 -- -- 484.146



Gráfico 2.- Evolución do orzamento 2005-2013

2.3. Reunións do Pleno do CGC
O máximo órgano de resolución e decisión no seo do Consello Galego da Competencia 

é o seu Pleno, que é o órgano colexiado que integrado polo seu presidente, que o é tamén 
do organismo, e dous vogais, desenvolve as principais tarefas na promoción e defensa da 
competencia en Galicia.

O Pleno reúnese de xeito periódico para adoptar de xeito colexiado os seus acordos, 
producíndose ao longo do Ano 2013, 16 reunións formais, precedidas por un número 
moito maior de reunións preparatorias entre os membros do Pleno e o persoal do Consello 
Galego da Competencia.

Táboa 3. Evolución do número de reunións do Pleno 2005-2013

ANO Nº Plenos

2005 18

2006 21

2007 24

2008 20

2009 18

2010 18

2011 12

2012 12

2013 16
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Gráfico 3.- Evolución do número de reunións do Pleno 2005-2013

2.4. O cambio de sede do CGC
A finais do ano 2013, e antes de que fose efectiva a fusión do Consello Galego da 

Competencia e o Instituto Galego de Consumo, prevista na Lei 14/2013, do 26 de decembro, 
de racionalización do sector público autonómico, o Consello Galego da Competencia  
trasladou a súa sede ás dependencias do Instituto Galego de Consumo, reducíndose de 
xeito significativo os custes de funcionamento do organismo.

A nova sede do Consello Galego da Competencia atópase na actualidade na Avda. 
Gonzalo Torrente Ballester 1-3-5 Baixo, na cidade de Santiago de Compostela.



03.  
Análise das actividades do CGC no 2013 

As actuacións das autoridades de competencia xiran ao redor de dous eixes diferenciados 
pero claramente complementarios: a defensa e a promoción da libre competencia.

Mentres que a defensa da competencia céntrase na detección e sanción de condutas 
anticompetitivas, a promoción da competencia trata de mellorar o entorno competitivo por 
medio de mecanismos non coactivos, como a elaboración de informes, recomendacións e 
todos aqueles medios que permitan difundir na sociedade os valores da competencia.

Ámbolos dous eixes, a defensa e a promoción da competencia, son claramente 
complementarios, se ben o primeiro ten principalmente un carácter reactivo, mentres que 
o segundo permite un enfoque proactivo especialmente interesante, tal e como veñen a 
promover as institucións comunitarias11 .

Ao longo do 2013 o Consello Galego da Competencia desenvolveu as actuacións nos 
dous ámbitos que de xeito resumido se expoñen. 

3.1.- A promoción da competencia ou advocacy.
No ano 2013 o Consello Galego da Competencia desenvolveu novas e diversas 

actuacións no ámbito da promoción da competencia, tratando de acercar aos operadores 
económicos e aos cidadáns en xeral ao coñecemento das regras da competencia e a 
importancia do seu cumprimento.

Particular importancia ten neste eido a detección de posibles barreiras á competencia 
derivadas da actuación dos poderes públicos ou de posibles desenvolvementos normativos 
procedentes dos mesmos.

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 a libre competencia nos mercados e do 
papel que na procura deste obxectivo desenvolven institucións como o Consello Galego da 
Competencia.

11.  Téñanse en conta, entre outros documentos comunitarios, a Comunicación da Comisión, do 20 de abril de 2004, «Unha política de 
competencia proactiva para unha Europa competitiva» [COM (2004) 293 final.
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Ponse así en evidencia que a promoción da competencia e a defensa da competencia 
son ámbitos complementarios e non excluíntes entre se, 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 
adoita 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, isto 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 
2013 veu novamente 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 normativa sobre a 
competencia 

O feito de que no mercado galego predominen as pequenas e medianas empresas fai 
especialmente relevante o labor de difusión dos valores da competencia, e mesmo das 
infraccións que se poden cometer ou sufrir e as súas negativas consecuencias, tanto para 
as empresas como para a sociedade galega no seu conxunto.

Sobre a base da colaboración con outras institucións e organismos, no ano 2013 o 
Consello Galego da Competencia puido desenvolver diversas tarefas destinadas a dar a 
coñecer os valores da competencia e as súas normas reguladoras na sociedade galega 
en xeral, e entre colectivos con necesidades ou riscos específicos, tanto no sector público 
como privado.



Entre as actividades de difusión nas que participou o Consello Galego da Competencia 
podemos citar as seguintes:

- XVIII Seminario “Análise Económico da Política de Competencia”, organizado pola 
Cátedra sobre Competencia (Política de Competencia), creada pola Axencia de Defensa 
da Competencia de Andalucía, 22, 27 e 30 de novembro de 2012 e 18 e 25 de xaneiro 
de 2013, Sevilla. Neste foro o presidente participou na mesa redonda sobre “A Defensa 
da Competencia na Práctica: Servicios Profesionais e Colexios Profesionais”.

- Conferencia Maxistral do Prof. David Gerber, Distinguished Profesor of Law (Chicago 
Kent College of Law) e Vicepresidente de la Sociedad Americana de Derecho Comparado, 
baixo o título: “Dereito, Mercados e Globalización”, no marco dos Seminarios do IDIUS, 
21 de maio de 2013, Santiago de Compostela. 

- Xornada “A Proposta de Directiva de Danos: ¿unha revolución antitrust?”, organizada 
pola Asociación Española de Defensa da Competencia (AEDC), 26 de xuño de 2013, 
Madrid.

- Xornada conmemorativa dos 50 anos da defensa da competencia en España, organizada 
pola Comisión Nacional da Competencia (CNC), 27 de xuño de 2013, Madrid.

- Global Revolution VI Conference, organizada polo Public Procurement Research Group 
da Universidade de Nottingham, 24 e 25 de xuño do 2013, Nottingham (Reino Unido).

- Curso “Dereito da Competencia e Administración Pública: Quén cuida ao cuidador 
?. Unha visión crítica da contratación administrativa e a situación dos portos en 
materia de competencia”, no marco dos XXXII Cursos de verán da UPV/EHU. XXV Cursos 
Europeos, 5 e 6 de setembro de 2013, Donostia - San Sebastián.

- V Xornadas de propiedade Industrial, organizadas polo IDIUS, 30 e 31 de outubro de 
2013, Santiago de Compostela.

- Master en Asesoramento Xurídico Empresarial (MAXE), da Universidade da Coruña, 
curso 2013/2014, A Coruña.

- II Congreso Internacional: “Dereito da Distribución e Redes Empresariais”, organizado 
pola Facultad de Dret Universitat de València, Departamento de Derecho Mercantil 
«Manuel Broseta Pont», 21 e 22 de novembro de 2013, Valencia.

- Xornadas sobre Competencia e Progreso Económico. A competencia como instrumento 
para saír da crise, Universidade da Coruña, 13 de decembro de 2013,  A Coruña.

Neste contexto é preciso salientar tamén o feito de que en virtude dos convenios de 
colaboración subscritos polo Consello Galego da Competencia con universidades galegas 
tanto os alumnos de grao como os de máster podan realizar prácticas non remuneradas 
no organismo, para coñecer o seu funcionamento e as actividades que desenvolve, 
promovendo deste xeito un maior coñecemento dos valores da competencia e da súa 
importancia cara ao seu futuro exercicio profesional e ao funcionamento competitivo dos 
mercados galegos. 

No ámbito da propia Administración Autonómica galega é importante destacar tamén 
o labor da Subdirección de Investigación do Consello Galego da Competencia na difusión 
do coñecemento da normativa da competencia por medio de seminarios internos sobre 
colusión na contratación pública, dirixidos ao persoal especializado na contratación pública 
en diversas dependencias da Xunta de Galicia, coa finalidade de ofrecerlle instrumentos 
eficaces para a detección de posibles prácticas anticompetitivas na contratación pública, 
amosando o papel que pode desenvolver o Consello Galego da Competencia. 
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Neste punto resulta de especial importancia a inclusión no artigo 23.3 da Lei 14/2013, 
do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, baixo a rubrica 
“Contratación transparente e que fomente a competencia”, de mandato  aos órganos 
de contratación, a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia e os 
órganos competentes para resolver o recurso especial referido no artigo 40 do texto 
refundido da Lei de contratos do sector público, de lle notificaren ao Consello Galego da 
Competencia (o texto refírese xa á Comisión Galega da Competencia, no seo do futuro 
Instituto Galego de Consumo e Competencia)  “calquera feito, do que teñan coñecemento 
no exercicio das súas funcións, que poida constituír infracción da lexislación de defensa 
da competencia e , en particular, “calquera indicio de acordo, decisión ou recomendación 
colectiva, práctica concertada ou conscientemente paralela entre os licitadores que 
teña por obxecto, produza ou poida producir o efecto de impedir, restrinxir ou falsear a 
competencia no proceso de contratación.”

b) O control das axudas públicas

Un dos ámbitos máis sensibles do Dereito da competencia é o das axudas estatais, 
aínda que non sempre se lle ten prestado a atención debida.

Desde o punto de vista da libre competencia resulta claro que fora dos supostos nos 
que as axudas poden ter xustificación económica por corrixir fallos de mercado ou ben 
estar dirixidas á promoción doutros intereses xerais igualmente lexítimos12, as axudas 
teñen un indubidable poder distorsionador do mercado que debe terse en conta cando se 
deseña o seu outorgamento.

Desde esa perspectiva, respectuosa coa función asignada aos poderes públicos no 
ámbito dos intereses lexítimos que se lle encomendan, pero esixente no que se refire á 
súa posible incidencia no funcionamento eficiente dos mercados, o Consello Galego da 
Competencia trata de desenvolver o seu labor.

O Consello Galego da Competencia é consciente de que o control das axudas públicas 
é un dos instrumentos máis importantes previstos nos tratados comunitarios para a 
consecución do mercado interior e garantir o funcionamento competitivo dos mercados.

As regras recollidas nos artigos 107 a 109 do Tratado de Funcionamento da Unión 
Europea (TFUE) imponen as autoridades públicas dos estados membros, nos seus diversos 
niveis, a obriga xeral de notificar previamente á Comisión Europea13 calquera medida que 
poida constituír unha axuda estatal e non outorgala ata que a Comisión teña dada a súa 
autorización (expresa ou tácita).

Nesta materia o ano 2013 estivo marcado pola avaliación que a Comisión Europea 
facía das medidas fiscais que se articularan no sector naval español, que afectaban 
especialmente aos estaleiros galegos.

12. Tal é o caso, por exemplo, das denominadas axudas sociais ou rexionais.
13. A obriga xeral de notificación previa substitúese por un control a posteriori se a medida se pode amparar nalgunha das exención 

previstas no Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías 
de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 TFUE (DO L 187, do 26.06/2014, p. 1), ou na regra 
de minimis, recentemente modificada polo Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013 (DO L 352 
do 24.12.2013, p. 1). 
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Na súa decisión final, adoptada o 17 de xullo de 201314, a Comisión Europea considerou 
que o réxime español de arrendamento fiscal para a adquisición de buques era ilegal, por 
non terse notificado previamente e tamén era parcialmente incompatible coas normas 
da UE sobre axudas estatais, na medida na que permitira as agrupacións de interese 
económico (AIE) e aos seus inversores beneficiarse dunha vantaxe selectiva con respecto 
aos seus competidores, polo que resultaba ineludible poñerlle fin e instar a recuperación 
das axudas incompatibles outorgadas.

O Consello Galego da Competencia quere lembrar, unha vez mais, a necesidade de 
coñecer e aplicar a normativa comunitaria da competencia en materia de axudas estatais 
e a necesidade de que os órganos xestores valoren desde a perspectiva da competencia 
as novas medidas que desexen implantar, aínda que pola súa limitada contía ou escaso 
efecto desde a perspectiva da Unión Europea poida resultar autorizada pola Comisión 
Europea mesmo sen precisar notificación previa (axudas de minimis ou amparadas nunha 
exención por categorías).

Nesta liña o Consello Galego da Competencia considera oportuno lembrar a metodoloxía 
para a avaliación das axudas públicas elaborada pola CNC no seu primeiro informe anual 
sobre axudas públicas, correspondente a 200815, no que se examinan as ferramentas 
que permiten avaliar os efectos das axudas públicas no funcionamento competitivo dos 
mercados, que se consideran especialmente útiles para os responsables do deseño das 
axudas, poñendo de manifesto a metodoloxía usualmente empregada polas autoridades 
de competencia nas súas actuacións na materia.

14. Decisión da Comisión Europea respecto das axudas ao sector naval [Decisión da Comisión, do 17 de xullo de 2013 relativa a la 
axuda estatal SA.21233 C/2011 (ex NN/2011, ex CP 137/2006) executada por España Réxime fiscal aplicable a determinados 
acordos de arrendamento financeiro tamén coñecidos como Sistema español de arrendamento fiscal]. O texto desta Decisión, 
aínda no publicada no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE) está dispoñible no servidos da Unión Europea na dirección: http://
ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241188/241188_1465564_699_2.pdf 

15. CNC, informe Anual sobre ayudas públicas do 2008; en concreto,  o seu epígrafe 3 (“Principios económicos para el análisis de 
las ayudas públicas”), pp. 16 á 33.  Pódese consulta este informe en formato pdf na páxina: http://www.cncompetencia.es/Inicio/
AyudasPublicas/Informes/tabid/218/Default.aspx 
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Casos de Axudas notificadas pola Comunidade Autónoma de Galicia á Comisión Europea 

no 2013. Fonte Servidor DGCOMP

16. State Aid SA.36607 Spain http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36607
17. State Aid SA.36726 Spain Ayudas para proyectos de ahorro y eficiencia en la industria y servicios
 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36726
18. SA.36913 Proyectos de creación de pymes o de realización de inversiones en pymes nuevas promovidas por nuevos emprendedores 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36913
19. State Aid SA.36913 Spain Proyectos de creación de pymes o de realización de inversiones en pymes nuevas promovidas por 

nuevos emprendedores http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36913
20. State Aid SA.37223 Spain Subvenciones para inversiones innovadoras para el crecimiento empresarial en el ámbito de Galicia
 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37223
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State
Aid

SA. 36607 Spain
Ayudas del Inega 
para proyectos de 
energías renovables

State
Aid

SA. 36726 Spain

Ayudas para 
proyectos de ahorro 
y eficiencia en la 
industria y servicios

State
Aid

SA. 36913 Spain

Proyectos de 
creación de pymes 
o de realización 
de inversiones en 
pymes nuevas 
promovidas por nuevos 
emprendedores

State
Aid

SA. 37223 Spain

Subvenciones 
para inversiones 
innovadoras para 
el crecimiento 
empresarial en el 
ámbito de Galicia

State
Aid

SA. 37435 Spain Sécurité du 
“Albacora Cuatro”

Policy 
Area

Case 
Number

Member 
State

Last Decision 
Date

Title

15.01.2014



c) Funcións arbitrais
A LDC atribúe as autoridades de competencia capacidade para desenvolver funcións 

arbitrais en materia de competencia, que a Lei 1/2011, confire ao Consello Galego da 
Competencia.

Aínda que esta función non se ten aínda exercico por ningunha autoridade de 
competencia española, o éxito das arbitraxes noutros campos, como o do consumo, 
poden potenciar no futuro esta función, na que Galicia podería ser pioneira no específico 
ámbito da competencia.

d) Funcións consultivas.
A función consultiva é unhas das máis importantes das que pode levar a cabo o Consello 

Galego da Competencia de acordo coa súa regulación actual. A actividade desenvolvida 
polo Consello Galego da Competencia en 2013 confirma novamente esta afirmación.

No ano 2013 o Consello Galego da Competencia  elaborou 2 Informes sobre proxectos 
normativos (IPN); 2 Informes sobre os proxectos de apertura de grandes establecementos 
comerciais (IACA) e emiteu 3 informes consultivos (IFC).

Informes sobre proxectos normativos (IPN).

No ano 2013, o Consello Galego da Competencia foi requirido polos respectivos órganos 
xestores para informar sobre dous proxectos normativos, pola súa potencial incidencia 
sobre a competencia efectiva nos mercados galegos. Trátase de:

- Informe Proxectos normativos IPN 1/2013. Anteproxecto de decreto sobre a 
comercialización e venda do pan e dos pans especiais na Comunidade Autónoma de 
Galicia (Consellería de Facenda).

- Informe Proxectos normativos IPN 2/2013 – Anteproxecto de Lei de racionalización 
da administración autonómica (Secretaría Xeral e do Patrimonio, Consellería de 
Facenda).

No caso do segundo dos informes, o seu carácter preceptivo procedía non so da 
previsión contida na letra c) do art. 7 da LCGC, senón da previsión da súa letra a) segundo 
a cal, o Consello Galego da Competencia debe emitir informe preceptivo, aínda que 
tampouco vinculante, respecto dos “anteproxectos de lei polos que se modifique ou 
derrogue, total ou parcialmente, este texto legal [a LCGC]”. 

Informes sobre os proxectos de apertura de grandes establecementos comerciais

A Comunidade Autónoma de Galicia é unha das que manteñen un sistema de autorización 
comercial autonómica para a apertura de grandes establecementos comerciais.

Dita previsión recóllese na Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de 
Galicia, que no seu artigo 32.3,  letra e) contempla 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 2013, o Consello Galego da Competencia emitiu, so a solicitude da Dirección 
Xeral de Comercio, da Consellería de Economía e Industria, 2 informes deste tipo, o que 
afonda no descenso detectado nos anos anteriores, xa que no ano 2011 emitíronse 7, que 
xa se reducira no 2012 a 4:

Gráfico 4.- Informes grandes establecementos comerciais

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

natureza:

- Informe IACA 1/2013. EURO DEPOT- Concello de Ferrol.

- Informe IACA 2/2013. CENTRO COMERCIAL ABELLA- Concello de Lugo.

Informes emitidos en resposta a consultas non preceptivas

No ano 2013 o Consello Galego da Competencia emitiu tres informes consultivos non 
preceptivos, sobre cuestións relativas á defensa da competencia que lle foron solicitados 
pola Consellería de Economía e Industria, a Consellería de Facenda e o Concello de Santiago 
de Compostela. 

Trátase dos seguintes informes:

Táboa 4. Evolución no número de informes sobre proxectos de apertura de 
grandes establecementos comerciais (IACA)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Informes 816 317 10 6 0 1 718  4 2
IACA

16. No 2005 tiveron entrada 9 expedientes, dos que se resolveron no mesmo ano 8.
17. En 2006 resolveuse o expediente GEC 9/2006, que tivo a súa entrada en 2005.
18. 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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-Informe FC 1/2013. Observacións desde o punto de vista da competencia ao 
anteproxecto de Lei de garantía da unidade de mercado (Consellería de Economía e 
Industria).

- Informe FC 2/2013. Observacións desde o punto de vista da competencia ao 
anteproxecto de Lei de servizos e colexios profesionais (Consellería de Facenda).

- Informe FC 3/2013. Consulta do Concello de Santiago de Compostela sobre o posible 
establecemento dun servizo de reparto de mercadorías para o casco vello da cidade. 

e) Realización de estudos, informes sectoriais e recomendacións

O ano 2013 supón a consolidación da nova filosofía do Consello Galego da Competencia 
en materia de estudos, consistente en substituír a práctica de encargar informes alleos 
pola de elaborar informes propios, na medida das posibilidades do organismos. 

Como se demostrou no caso dos informes anteriores do organismo sobre os efectos da 
morosidade comercial na competencia e, especialmente, co informe sobre a problemática 
dos prezos no sector lácteo galego, os informes propios teñen unha maior repercusión e 
responden de forma mais axeitada, á problemática previamente detectada polo organismo, 
ademais de ir acompañados por recomendacións do organismo, para incrementar os 
niveis de competencia ou mellorar a regulación nos sectores obxecto de estudo.

Tal e como manifestara o presidente do Consello Galego da Competencia na súa 
comparecencia anual ante a Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento 
de Galicia, o Consello abordou no ano 2013 a realización de dous novos informes en 
materia de competencia, que se desenvolverían ao longo do 2013 e o primeiro semestre 
do 2014, aos que veu sumarse, a finais do 2013 un novo sobre mercado dos carburantes 
de automoción en Galicia. 

1.- Informe sobre os uniformes escolares

No primeiro deles, o Consello Galego da Competencia afondaba nun tema que xa tratara 
no ano 2011, a través dunha primeira campaña informativa sobre uniformes escolares. 
O obxectivo deste informe é avaliar a realidade deste mercado desde o punto de vista da 
competencia, tratando de introducir maior competencia e, na medida do posible, reducir 
os seus prezos, xa que representan un importante custo nas economías familiares, 
especialmente afectadas pola actual crise económica.

2.- Informe sobre os aparcadoiros nos aeroportos galegos

O segundo dos informes tiña por obxecto a análise dos aparcadoiros nos aeroportos  
galegos desde o punto de vista da competencia. A súa orixe atópase na experiencia 
comparada onde a singularidade deste mercado ten posto en evidencia a existencia de 
problemas de competencia, sendo un servizo que na actualidade é esencial na dinámica 
do transporte aéreo, tanto de ocio, pola súa ligazón co turismo, sector económico clave en 
Galicia, como para o desenvolvemento axeitado da actividade económica. 
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3.- Informe sobre carburantes de automoción

O sector dos carburantes en Galicia e, de xeito mais concreto, o diferencial de prezos que 
a súa distribución polo miúdo presenta en Galicia respecto do resto de España, ven sendo 
unha preocupación constante do Consello Galego da Competencia, cuxa evolución era 
seguido de preto sobre a base dos informes que sobre este mesmo sector tiña realizado 
tanto a xa desaparecida Comisión Nacional da Competencia (CNC), como da Comisión 
Nacional da Enerxía (CNE), integrados ambos os dous na actualidade na CNMC. 

Sobre a base dos estudios internos efectuados no seo do Consello Ga lego da Competencia, 
nos que se seguía a evolución do sector, o Pleno acordou, trala solicitude da Consellería de 
Facenda, que era preciso facer un estudo mais profundo sobre  o mercado dos carburantes 
de automoción en Galicia, para intentar descubrir si existían razóns específicas no mercado 
galego que xustificasen os elevados prezos existentes na Comunidade.

f) Impugnación de actos e normas.

Como expresamente se recolle no artigo 14 de Lei 1/2011, o Consello Galego da 
Competencia ten lexitimación 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.

No ano 2013, o Consello Galego da Competencia non fixo exercicio desta función, xa que 
requiriría artellar  mecanismos específicos dos que o Consello non dispón na actualidade.

g) Funcións de colaboración e coordinación 

Neste campo o labor do Consello Galego da Competencia ao longo do 2013 foi 
especialmente activa. Por unha parte, e no marco do grupo de traballo sobre promoción 
da competencia colaborou na elaboración dun documento conxunto que tiña por obxecto 
identificar posibles restricións na normativa sobre Inspección Técnica de Vehículos (ITV), 
analizando a normativa galega ao respecto e a súa realidade no específico mercado da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

Este grupo de traballo é un 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.

Neste caso concreto, a colaboración do Consello Galego da Competencia enmarcábase 
nunha iniciativa xeral, impulsada pola Dirección de Promoción da Competencia da CNC, 
no marco do citado grupo de traballo, para a elaboración dun documento conxunto que 
recollería as consideracións preliminares sobre a competencia no servizo de inspeccións 
técnicas de vehículos e posibilidades de colaboración coas autoridades de competencia 
autonómicas.

Na mesma liña de colaboración/coordinación, o Consello Galego da Competencia 
participou na elaboración da comunicación da CNC relativa ao programa de clemencia, 
enviando o seu informe ao texto do anteproxecto no que estaba a traballar a CNC. 
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Esta comunicación, que foi aprobada polo Consello da CNC o 19 de xuño de 201319, 
ten como obxectivo principal contribuír á mellorar da transparencia e previsibilidade do 
sistema de clemencia en aqueles procedementos sancionadores nos que se presenten 
solicitudes de exención do pago da multa e/ou de redución do seu importe (solicitudes 
de clemencia), que ten amosado ser un instrumento de gran utilidade na detección e loita 
contra os carteis. 

No que atinxe á colaboración cos órganos xurisdicionais co sede en Galicia, durante o 
2013 o Consello Galego da Competencia non foi requirido para a achega de información ou 
a presentación de observacións a ningún órgano xurisdiccional, o que se coñece como 
“Amicus curiae”·, nin se procedeu de oficio á súa presentación, non exisitindo constancia 
algunha no Consello de que en ditos órganos xurisdiccionales se tivera presentado  
demanda algunha sobre cuestións relativas aos artigos 1 e 2 da Lei 15/2007, do 3 de 
febreiro de defensa da competencia.

No ámbito autonómico, ademais de na elaboración dos diversos informes aos que se 
fai referencia nesta mesma Memoria, é destacable a participación do Consello Galego da 
Competencia  no Consello Galego de Comercio e na Comisión Consultiva de Equipamentos 
Comerciais, ofrecendo a específica perspectiva que só pode ofrecer a autoridade de 
competencia.

Finalmente tamén é preciso salientar a labor de promoción da competencia desenvolvida 
polo Consello Galego da Competencia de xeito directo colaborando cos operadores 
económicos. Neste eido destacamos a creación dun grupo de traballo cos colexios de 
avogados de Galicia.

Neste grupo de traballo, que xurdiu trala solicitude de colaboración formulada desde o 
Consello da Avogacía Galega, no que están representados todos os colexios de avogados de 
Galicia, tratase de dar as respostas máis axeitadas desde o punto de vista da competencia a 
cuestións tan relevantes como as listaxes para as quendas para a Xustiza gratuita, ou, moi 
especialmente, as cotas de ingreso dos novos colexiados, que poden constituír barreiras 
de entrada para o acceso á profesión e que, especialmente nun momento de crise como 
o actual, poden constituír obstáculos ao funcionamento competitivo do mercado dos 
servizos xurídicos e mesmo ao propio funcionamento da Administración de Xustiza en 
Galicia.

19. BOE nº 196, do 16 de agosto de 2013.
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3.2.- Actividade da Subdirección de investigación do CGC no ano 
2013.

En termos cuantitativos, o ano 2013 manifesta unha redución do número de casos 
sometidos a coñecemento da Subdirección Xeral de Investigación do Consello Galego da 
Competencia. Tal como reflicte o Gráfico 5 , as entradas diminuíron aritmeticamente verbo 
da situación existente nos anos precedentes, superando os máximos marcados polos 
anos 2006 e 2008. 

Resultaría precipitada unha análise meramente sincrónica, limitada ao ano 2013, verbo 
das razóns da minoración no número de asuntos, fóra do dato obvio da menor recepción 
de denuncias por este órgano. Paradoxicamente, a mingua de novos casos concedeu 
á Subdirección un tempo precioso para investigar e instruír casos xurdidos en anos 
anteriores, nos que tiver lugar unha verdadeira inflación de denuncias, coma se pode ver 
no mesmo gráfico.

Gráfico 5.- Evolución das entradas desde o 2005

Porén, os dados ofertados pola Comisión Nacional da Competencia (hoxe extinta) verbo 
do número de asuntos levados polos órganos autonómicos de Defensa da Competencia 
segue a amosar que o Consello Galego da Competencia é un dos órganos máis activos. 
Ocupa, concretamente, o segundo lugar, empatado con Canarias e tan só precedido por 
Andalucía (Táboa 5).
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Por sectores, o Gráfico 6 explícita que no ano 2013 destacou a  presenza de denuncias 
contra Colexios Profesionais. A acumulación de casos neste eido sucédese ano tras ano, 
revelando unha preocupación constante na sociedade galega pola reiteración de prácticas 
presuntamente anticompetitivas nos sectores profesionais.

Gráfico 6. Entradas de 2013 por sectores

Táboa 5. Número de casos por CCAA segundo a 
memoria de actividades da CNC-2012-201320 

CCAA Nº. Casos Totales

ANDALUCÍA 19

GALICIA 12

CANARIAS 12

CASTILLA E LEÓN 10

VALENCIA 10

CATALUÑA 9

MADRID 9

ARAGÓN 6

PAÍS VASCO 6

EXTREMADURA 4

MURCIA 1

TOTAIS 98

20. Datos procedentes do documento da Comisión Nacional da Competencia, “CNC-Memoria de actividades 2012-2013” (1 de xaneiro 
do 2012 a 30 de abril de 2013), páx. 81. 

 Ver en http://www.cncompetencia.es/Inicio/Noticias/TabId/105/Default.aspx?contentid=628971 
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Verbo da forma de inicio das investigación, a Táboa 6 reflicte que no ano 2013, todos os 
casos entraron por vía de denuncia na Subdirección de Investigación. De todas elas, cinco 
presentáronse directamente ante a subdirección e dúas fóronlle asignadas pola Dirección 
de Investigación da Comisión Nacional da Competencia ou pola Dirección de Competencia 
da actual Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (TÁBOA 7).

O número de entradas non é en ningún caso equivalente ao número de asuntos 
investigados por esta subdirección ao cabo do ano. Deben sumarse todos os presentados 
en exercicios anteriores sobre os que non recaerá proposta de resolución. Como tales, 
poden atoparse en fase de dilixencias preliminares (información reservada) ou instrución. 
Consonte á Táboa 8, os casos investigados pola Subdirección de Investigación no ano 2013 
sumaban 25 (21 en información reservada e 5 en fase de instrución).

Táboa 6. Forma de inicio das investigacións 

Investigacións 2013

De oficio 0

Por denuncia 7

Táboa 8. Procedemento. Fases

Fases do procedemento 2013

Información reservada 21

Instruídos 5

Proposta de sanción 4

Proposta de arquivo 10

Proposta de terminación convencional 0

Táboa 7. Órgano que toma coñecemento inicial do asunto  

Investigacións 2013

Iniciadas na Subdirección de investigación 5

Remitidas pola DI da CNC 2

Análise das  
actividades  
do CGC no 2013



Por último, as Táboas 9-12 proporcionan os datos desagregados dos acordos de 
incoación, propostas de arquivo, propostas de sanción e expedientes sancionadores en 
fase de instrución a data 31 de decembro do 2013.

Táboa 9. Acordos de incoación durante o 2013

EXPEDIENTE DATA DE INCOACIÓN ESTADO DO EXPEDIENTE 

S 7/2012 18/01/2013

Prego de concreción de 
feitos. 26.11.2013.

Proposta de resolución. 
23.01.2014

S 24/2012 01/02/2013

Proposta de resolución da 
SUBDIC de 08.05.2013.

Resolución CGC R 2/2013 
de 1.10.2013. Sanción

S 1/2013 09/09/2013
Acordo inicio terminación 
convencional 03.03.2014

S 5/2013 09/09/2013
Acordo inicio terminación 
convencional 03.03.2014

S 17/2011 04/12/2013

Acordo incoación 
sancionador: 04.12.2013.
Prego de concreción de 

feitos: 10.03.2014. 
Proposta de resolución 
de 24 de abril de 2014.
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Táboa 10. Propostas de arquivo no 2013 3

EXPEDIENTE NÚM.
PROPOSTA DE ARQUIVO DA 

SUBDIC
RESOLUCIÓN PLENO CGC

2/2012 18.07.2013
Resolución CGC R 3/2013 

de arquivo. 02.10.2013

3/2012 18.07.2013
Resolución CGC R 3/2013 

de arquivo. 02.10.2013

4/2012 18.07.2013
Resolución CGC R 3/2013 

de arquivo. 02.10.2013

5/2012 18.07.2013
Resolución CGC R 4/2013 

de arquivo. 11.11.2013

6/2011 18.11.2013

Resolución CGC de 
arquivo. 27.12.2013

8/2012
Proposta de sanción. 

18.03.2013

Resolución do Pleno do CGC 
R 1/2013 de arquivo das 

actuacións ditada o 31.10.2013

13/2012
Proposta de sanción. 

18.03.2013

Resolución do Pleno do CGC 
R 5/2013 de arquivo das 

actuacións ditada o 31.10.2013

26/2012 18.07.2013
Resolución do Pleno do CGC 

R 1/2013 de arquivo das 
actuacións ditada o 02.10.2013

S 8/2011 17.12.2013
En trámite de Resolución 

do Pleno do CGC.

S 22/2011 09.12.2013
Resolución CGC. 

Arquivo. 27.12.2013

Análise das  
actividades  
do CGC no 2013



Táboa 11. Propostas de sanción no 2013

EXPTE. NÚM.
PROPOSTA DE SANCIÓN DA 

SUBDIC
RESOLUCIÓN PLENO CGC

8/2012 18.03.2013
Resolución R 1/2013 do 

31.10.2013. Arquivo

13/2012 18.03.2013
Resolución R 1/2013 do 

31.10.2013. Arquivo

21/2012 20.03.2013
Resolución R 2/2013 de 

01.10.2013. Sanción

24/2012 19.03.2013
Resolución R 2/2013 de 

1.10.2013. Sanción
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Táboa 12. Expedientes sancionadores en fase de instrucción a 31/12/20133

EXPTE. NÚM. DATA DO ACORDO DE INCOACIÓN SITUACIÓN A FINAIS DE 2013

S 20/2012 08.11.2012

Prego de concreción de 
feitos. 26.11.2013.

Proposta de resolución 
23.01.2014

S 1/2011 11.12.2012 En instrución

S 7/2012 18.01.2013

Prego de concreción de 
feitos. 26.11.2013. 

Proposta de resolución 
23.01.2014.

S 1/2013 09.09.2013
Proposta terminación 

convencional 05.05.2014

S 5/2013 09.09.2013
Proposta terminación 

convencional 05.05.2014

S 17/2011 04.12.2013
Proposta de resolución 
de 24 de abril de 2014.

Análise das  
actividades  
do CGC no 2013



04. 
Obxectivos do Consello Galego da Competencia 
para o bienio 2014 – 2015

A vixente Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia 
establece, no seu artigo 17º que o presidente ou a presidenta do Consello Galego da 
Competencia compareza perante a Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do 
Parlamento de Galicia para a presentación da memoria anual, xunto cos obxectivos para o 
ano seguinte. 

A aprobación da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público 
autonómico autorizou ao Consello da Xunta de Galicia para crear o Instituto Galego do 
Consumo e da Competencia, no seo da cal configurarase a futura Comisión Galega da 
Competencia como órgano colexiado independente, de carácter permanente e consultivo, 
na materia.

O feito de que no momento de aprobarse esta Memoria de Actividades 2013, a creación 
do novo organismo non estea aínda formalizada, o cal o actual Pleno entende limita, de 
xeito práctico, a definición de obxectivos concretos. Non obstante, considérase axeitado 
formular algunhas consideracións xerais sobre a creación do novo organismo e cales 
poden ser os seus futuros obxectivos.

A base é, como non podería ser doutro xeito, as propias previsións contidas na citada 
Lei de racionalización do sector público autonómico, segundo a cal, o novo organismo terá 
como fins xerais e obxectivos básicos a defensa, protección, promoción e información dos 
dereitos das persoas consumidoras e usuarias, e a garantía, promoción e preservación 
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 consumidoras.

A integración de competencia e consumo nun mesmo organismo aportará, como xa 
se ten destacado na presente Memoria, non só unha importante redución de custes de 
funcionamento, senón que tamén xerará importantes sinerxías, que se deberán aproveitar 
en prol dunha máis eficiente administración dos intereses xerais e dos máis específicos 
asignados ao novo organismo.

O Consello Galego da Competencia, que conforme a súa lei de creación deberá emitir un 
informe sobre a norma que desenvolverá a previsión da Lei 14/2013, porá todo o seu empeño 
para que os froitos que a nova estrutura aportará de seguro, sexan os maiores posibles, 
tanto na defensa como na promoción dos valores da competencia, no convencemento de 
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Obxectivos do Consello 
Galego da Competencia 
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que unha sociedade mellor informada e consciente dos seus dereitos poderá aproveitar as 
oportunidades que xorden da creación dun novo organismo especializado e integrado de 
consumo e competencia, a prol do desenvolvemento económico de Galicia e do benestar 
dos consumidores en Galicia. 

Neste obxectivo básico, o carácter colexiado, independente, permanente e consultivo 
da futura Comisión Galega da Competencia apunta claramente na dirección axeitada, 
marcada pola práctica comparada no só no noso país, senón nos países do noso entorno.

Un repaso á práctica comparada revela, así mesmo, a importancia crecente da promoción 
da competencia, que xunto coa súa defensa, demostra ser tamén un instrumento efectivo, 
co valor engadido de que os prexuízos que derivarían dun comportamento anticompetitivo 
non se chegan a producir, o que pode lograrse non só pola vía das sancións, senón 
tamén da información e formación, de todos os operadores económicos e mesmo das 
Administracións Públicas, sobre os valores da competencia non falseada. 
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