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Presentación:  
Unha aposta por garantir a 
competencia nos sectores 
estratéxicos en defensa dos 
consumidores galegos. 

 

 

O ano 2014 pode considerarse como un ano de consolidación do sistema descentralizado de defensa da 

competencia.  Se a supresión no 2011 das autoridades da competencia de Castilla la Mancha e de Madrid, 

aínda que esta última non se suprimiu realmente senón que se transformou nun órgano de instrución sen 

facultades de resolución, xeraron certas dúbidas acerca do futuro, a realidade e que, coa excepción das as 

dúas comunidades citadas,púxose en marcha un movemento de reforma e non de supresión que tivo 

como consecuencia un reforzamento do sistema de aplicación descentralizada das normas de 

competencia. Así, nalgunhas Comunidades Autónomas optaron por reformar os seus órganos de 

competencia coa intención de facelos más baratos e eficientes (Valencia, Castilla León), outras 

acometeron ou teñen previsto acometer reformas más profundas (Galicia, Andalucía) e finalmente, un 

terceiro grupo de comunidades, que reformara os seus órganos de competencia pouco tempo atrás, 

mantivéraos igual (Cataluña, País Vasco). Tamén é importante destacar que unha das poucas 

comunidades que aínda non asumira as competencias neste ámbito como e Navarra, fíxoo recentemente 

a través de seu organismo de consumo. Así as cousas,  a realidade e que, nos últimos anos, o sistema 

descentralizado non só non se debilitou, senón que adquiriu unha maior eficacia, corrixindo algúns dos 

seus defectos, á vez que mellora a coordinación e  as autoridades autonómicas reorientan a súa 

actividade cara aquelas áreas nas que pode resultar más útil. 

 

A experiencia demostra que a actividade de defensa da competencia é moito máis elevada nas 

Comunidades que contan cunha autoridade propia que naquelas que se limitaron a asinar un convenio coa 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  Ademais, considerado de xeito global, o sistema 

de aplicación descentralizada está poñendo en valor  as razóns que se esgrimiron para xustificar a súa 

posta en marcha como son que xera unha maior actividade global de defensa da competencia, o que se 

traduce nun aumento da eficiencia das empresas e en mellores prezos e condicións comerciais,  que se 

libera á CNMC dos casos de dimensión máis local para que poida focalizar os seus esforzos nos grandes 

carteis  e no control da actividade dos mercados monopolísticos e oligopolísticos de dimensión nacional e, 

finalmente, que a maior proximidade e o coñecemento máis profundo dos mercados locais que poden ter 

os órganos autonómicos facilita a denuncia e  permite obter información de forma máis rápida e con un 

menor custo. 

 

Polo que respecta ao incremento da actividade, os datos corroboran que a creación de autoridades 

autonómicas supuxo un incremento moi notable do número de expedientes que se tramitan cada ano. O 

aumento de actividade, tanto sancionadora como de promoción dará lugar a unha maior competencia no 
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mercado español e un aumento da produtividade e da eficiencia das empresas.  Así, no año 2014  

sometéronse a trámite de asignación 98  expedientes,  dos que 74 iniciáronse nas  autoridades 

autonómicas e 24 na CNMC.  Como pon de manifesto a propia CNMC, “el mayor número de casos 

presentados en la respectiva CA, frente a los presentados en la CNMC, se debe, por un lado, al 

conocimiento cada vez mayor que tiene el mercado de las autoridades autonómicas y de sus 

competencias, así como a la actividad de oficio de éstas”. Se aos expedientes sometidos a asignación lle 

engadimos as 36 colaboracións non regradas que tiveron lugar en 2014 resulta que o volume de casos 

relacionados de unha ou outra forma coas autoridades autonómicas é de 130.  Se retrocedemos ata o 

2001, o año en que comeza a funcionar a Autoridade Catalana, constatase que ata decembro de 2014 

sometéronse 799 expedientes ao trámite de asignación previsto na Lei 1/2002. 

Boa proba do cada vez mellor funcionamento do sistema é o desenvolvemento da “Red de Cooperación 

de los Órganos Competentes en materia de competencia (REC)”, unha rede informática articulada no 

marco da plataforma da administración electrónica, da Administración Xeral do Estado (AGE), xestionada 

polo Centro de Recursos de Comunicación e Información para Administraciones, Empresas y Ciudadanos 

(CIRCABC)1. Tratase, como sinala a propia CNC2, de “un espacio común de intercambio de información 

que permite la comunicación y coordinación fluida y permanente entre todas las autoridades de 

competencia de las distintas Administraciones (Estatal y autonómica)”. Esta rede permite, tanto a 

transmisión horizontal da información entre as autoridades de competencia españolas, como axilizar o 

funcionamento do mecanismo de asignación de casos (neste caso con carácter bilateral entre a CNMC e a 

autoridade de competencia autonómica directamente afectada), así como a notificación interna entre a 

CNMC e as autoridades de competencia e destas con aquela3, de xeito rápido, seguro e sen custe.  

 

Outra manifestación deste clima de entendemento son os cursos de inspección para persoal das 

autoridades autonómicas que organiza anualmente a CNMC ou as xornadas nacionais da competencia 

que se veñen celebrando dende o año 2008. 

 

Neste marco caracterizado pola aplicación descentralizada e a cooperación entre organismos, o Consello 

Galego da Competencia segue tratando, ano tras ano, de mellorar o seu funcionamento, optimizando os 

seus recursos e empregándoos de a forma máis útil para a sociedade.  Neste senso, a experiencia 

amósanos que o exercicio da potestade sancionadora non é sempre o mellor instrumento do que dispoñen 

as autoridades de competencia para garantir o funcionamento competitivo dos mercados. Cada vez cobra 

maior importancia a actividade de promoción para dar a coñecer a sociedade e aos operadores 

económicos as vantaxes dunha economía máis competitiva, eliminando as barreiras ou obstáculos que 

restrinxen a competencia de xeito innecesario. A propia regulación ou a existencia de fallos de mercado 

                                                                 
 
1 A administración electrónica da AGE apoiase no Portal de la Administración Electrónica na dirección 
http://administracionelectronica.gob.es/  xestionada tecnicamente por el CIRCABC (Centro de Recursos de Comunicación e 
Información para Administraciones, Empresas y Ciudadanos). 
2 CNC, Aplicación da ley 1/2002, de 21 de febreiro, de coordinación das competencias do Estado 
e as Comunidades Autónomas en materia de defensa da Competencia 
2008-2012, p. 41.  http://www.cncompetencia.es/Portals/0/PDFs/Docs/CNC-informe%20autonom%C3%ADas5_indexado.pdf  
3 Para analizar a experiencia na asignación de casos a CNMC, como antes a CNC, publicaron diversos informes específicos. O 
último de estes informes publicouse en decembro de 2014: CNMC, Aplicación de los mecanismos de asignación de expedientes 
CNMC/CCA y novedades Año 2014. Este informe pódese consultar na web oficial da CNMC na dirección: 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Competencia/Instituciones/201402_InformeCoordinacionCCAA.pdf   

http://administracionelectronica.gob.es/
http://www.cncompetencia.es/Portals/0/PDFs/Docs/CNC-informe%20autonom%C3%ADas5_indexado.pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Competencia/Instituciones/201402_InformeCoordinacionCCAA.pdf
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impiden moitas veces a competencia en prexuízo dos consumidores e de determinados operadores. O 

Consello Galego da Competencia é plenamente consciente desta realidade, polo que ven desenvolvendo 

unha importante actividade de promoción centrada principalmente nos sectores máis relevantes para a 

economía galega e para os cidadáns.  

 

Nesta liña de actividade, aos informes sobre morosidade comercial, a problemática dos prezos no sector 

lácteo galego, carburantes de automoción ou aparcadoiros nos aeroportos galegos engadimos no 2014 un 

informe sobe o que estamos particularmente orgullosos. Trátase do informe sobre uniformes escolares, un 

informe totalmente pioneiro en España, que tivo unha gran repercusión e que puxo de manifesto que a 

falla de competencia na fabricación e venda de uniformes escolares supón un sobre custe para as familias 

galegas. O informe, que foi enviado a todos os colexios de Galicia contén unha serie de recomendacións 

de fácil cumprimento para incrementar a competencia neste ámbito e conseguir que baixen os prezos.  

 

Na actualidade, o Consello trata de centrar a súa actividade en tres áreas fundamentais, o que non implica 

que non siga a resolver denuncias e a atender dúbidas e peticións relacionadas con todos os sectores da 

economía galega. Trátase do mercado da electricidade, que está a ser obxecto da elaboración dun novo 

informe, dos mercados agroalimentarios e da loita contra a colusión na contratación pública. 

 

Os mercados agroalimentarios teñen un gran peso na economía galega, e tal e como o Consello Galego 

da Competencia ten posto de manifesto no informe sobre o sector lácteo, presentan importantes 

problemas estruturais que fan moi difícil o funcionamento dos mecanismos da competencia. As 

deferencias no poder de negociación dos diferentes elos que compoñen a cadea alimentaria, dende a 

atomización e escaso poder de negociación da produción ata a gran concentración das cadeas de 

distribución configuran un mercado que constitúe un terreo abonado para a existencia de prácticas 

anticompetitivas de diversos tipos e abusos de dependencia económica. A lei da cadea alimentaria ou a 

sanción imposta pola Comisión Nacional  dos mercados e da Competencia á industria láctea supón pasos 

no bo camiño, pero que aínda se atopan lonxe de acadar os resultados precisos.  

A CNMC ten posto de manifesto recentemente que as malas prácticas na contratación pública teñen un 

custe de 48.000 millóns de euros, un 4,5% do PIB. A comunidade de Galicia asumiu un papel pioneiro na 

loita contra a colusión entre licitadores na contratación pública ao introducir a través de artigo 23.3, lei 

14/201, de 26 decembro de racionalización do sector público autonómico que “ os órganos de 

contratación, a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia e os órganos competentes para 

resolver o recurso especial referido no artigo 40 del texto refundido de la lei de contratos do sector público 

notificarán á Comisión Galega da Competencia calquera feito, do que teñan coñecemento no exercicio da 

súas funciones, que poidan constituír infracción da lexislación de defensa de la competencia. En particular, 

comunicarán calquera indicio de acordo, decisión o recomendación colectiva, práctica concertada o 

conscientemente paralela entre os licitadores que teña por obxecto, produza o poida producir o efecto de 

impedir, restrinxir o falsear a competencia no proceso de contratación.” Como consecuencia da aprobación 

desta norma, o Consello Galego da Competencia ten recibido grande cantidade de consultas dos órganos 

de contratación que traducíronse en catro expedientes abertos, un dos cales xa está incoado.  A 
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experiencia nos di que o principal problema co que se atopan os órganos de competencia a hora de loitar 

contra a colusión na contratación pública e a imposibilidade de identificar polos seus propios  medios os 

expedientes nos que hai sospeitas fundadas de colusión entre os licitadores. Se coa norma aprobada polo 

Parlamento de Galicia conséguese que sexan os propios órganos de contratación os que poñan estes 

expedientes en coñecemento do Consello Galego da Competencia terase dado un paso moi importante 

para loitar contra esta práctica que ten un elevado custe para as arcas públicas.  

 

Finalmente, non quero pechar esta presentación sen lembrar a figura de D. Alfonso Vez Pazos, excelente 

profesional, compañeiro e amigo, que foi vogal do Tribunal Galego de Defensa da Competencia e do 

Consello Galego da Competencia, cuxo pasamento tivo lugar o 24 de marzo de 2015. 

 

Na súa obra “Prosperity through competition” afirmaba Ludwig Erhard, un dos artífices da recuperación 

económica alemá trala segunda guerra mundial, que “a competencia constitúe a mellor vía para acadar e 

garantir a prosperidade, xa que permite que as persoas, na súa condición de consumidoras, se beneficien 

do progreso económico”. 

 

Con esta idea en mente traballamos día a día no Consello Galego da Competencia, intentando que 

sectores estratéxicos para a economía galega funcionen da forma mais competitiva posible, co 

convencemento de que deste xeito estamos contribuíndo ao desenvolvemento económico de Galicia e a 

mellora das condicións de vida da súa poboación. 

 

 

Francisco Hernández Rodríguez 

Presidente 
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O Consello Galego da 
Competencia  
 

 

 

Desde o ano 2011, trala entrada en vigor da da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello 

Galego da Competencia (“LCGC” ou “Lei 1/2011”), o  Consello Galego da Competencia é a autoridade 

encargada de preservar, garantir e promover a existencia dunha competencia efectiva nos mercados no 

ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

En coherencia cos obxectivos asignados a este organismo, que foi creado para conseguir o aumento do 

benestar dos consumidores e das consumidoras galegos, o Parlamento de Galicia, na súa Lei 14/2013, do 

26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, incrementou as súas funcións  no ámbito 

da contratación pública e acordou a creación do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, fusionando 

o Consello Galego da Competencia co Instituto Galego de Consumo. 

 

No 2014 leváronse a cabo diversas actuacións para dar cumprimento ao acordado polo Parlamento de 

Galicia esperando que en breve prazo a fusión sexa xa unha realidade. 

 

 

2.1. Membros do CGC 

 

 

No 2014 e como consecuencia do proceso de fusión, o Consello Galego da Competencia veu reducido o seu 

cadro de persoal, que quedou integrado, mentres a fusión non sexa efectiva, polo seguinte persoal: 

Secretaría Xeral, integrada polo secretario xeral, que actúa tamén como secretario do Pleno; unha secretaria 

do presidente e unha habilitada; e a Subdirección Xeral de Investigación, composta polo subdirector xeral e 

unha xefatura de negociado. 

 

A realidade é que autoridade galega da competencia de Galicia é unha das máis pequenas das que 

actualmente están en funcionamento, sen embargo,mantén un nivel de actividade comparable ao de outras 

autoridades con maior dotación de medios humanos e orzamentarios. 
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  TÁBOA 1. Evolución do persoal do TGDC/CGC 2005-2014 

Ano Altos cargos Persoal funcionario 

2005 3 1 

2006 3 5 

2007 3 5 

2008 3 5 

2009 3 3 

2010 3 5 

2011 1 7 

2012 1 6 

2013 1 6 

2014 1 5 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO 1. Evolución do persoal TGDC(CGC 2005/2014)   
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2.2. Orzamento do CGC 

 

No ano 2014 o Consello Galego da Competencia veu tamén diminuído o seu orzamento, polo que segue a 

ser unha das autoridades de competencia españolas máis austeras. O seu orzamento inicial para 2014 

estivo inicialmente dotado con 346.343 euros, distribuídos en só dous capítulos, o dedicado ao persoal 

(Capítulo I) e o que financia os gastos en bens correntes e servizos (Capítulo II). As dotacións iniciais destes 

capítulos foi reducida posteriormente ata ata os 268.026,55 euros4 e os 50.132,45 euros5, respectivamente. 

 

O que resulta evidente é que aínda que os orzamentos do Consello Galego da Competencia reducíronse a 

menos da metade en relación cos que dispuxera o seu antecesor, o Tribunal Galego de Defensa da 

Competencia, mesmo tendo incorporado á súa estrutura organizativa a unidade de investigación 

(Subdirección Xeral de Investigación), o organismo deseñado no ano 2011 incrementou notablemente as 

súas actividades. 

 

 

GRÁFICO 2. Evolución do orzamento 2005-2014  

 

 
 
A situación faise máis clara se a comparación se establece con outras autoridades autonómicas da 
competencia. 
 
  

  

                                                                 
 
4 O Capítulo I foi reducido durante a súa execución en 4.119,45 euros.  
5 O Capítulo II foi minorado en 24.084,85 euros. 
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TÁBOA 2: Comparativa de orzamentos entre Autoridades Autonómicas de competencia  (orzamentos 

iniciais) 

Autoridades 2011 2012 2013 2014 

Galicia (CGC) 
554.999 547.960 484.146 346.363 

Cataluña (ACCO) 
1.770.000 1.600.000 1.350.000 1.350.000 

Andalucía (ADCA) 
3.385.669 3.185.685 3.185.685 2.808.574 

País Vasco (AVC) 
--- 702.566,12 1.092.659 1.158.000 

 

 

2.3. Reunións do Pleno do CGC 

 

O Pleno é o órgano máximo de resolución e decisión do Consello Galego da Competencia. Trátase dun 

órgano colexiado, integrado polo seu presidente, que o é tamén do organismo, e dous vogais con dedicación 

parcial. 

 

O Pleno reúnese de xeito periódico para adoptar as resolucións ou decisións, producíndose ao longo do 1no 

2014, 11 reunións formais, precedidas por un número moito maior de reunións preparatorias entre os 

membros do Pleno e o persoal do Consello Galego da Competencia. 

 

 

GRÁFICO 3. Evolución do número de reunións do Pleno 2005-2014     
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Análise das actividades do      
CGC no 2014 
 

 

 

3.1. Actividades de promoción da competencia 

 

A promoción dos valores da competencia é unha das principais actividades das autoridades de 

competencia. A súa característica principal é que con elas se trata de mellorar o entorno competitivo 

empregando mecanismos non coactivos, tales como a elaboración de informes, recomendacións e mesmo 

a impugnación de actos ou normas que poidan por en perigo o funcionamento competitivo dos nosos 

mercados. 

Ao longo do 2014 o Consello Galego da Competencia desenvolveu diversas e relevantes actuacións no 

ámbito da promoción da competencia, que veñen a completar ás desenvolvidas 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. 

O Consello Galego da Competencia desenvolveu no 2014 actividades nos seguintes campos da promoción 

da competencia 
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Actividades de difusión dos valores da competencia nas administracións públicas, os operadores 

económicos privados e os consumidores 

 

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

seguintes: 

En 2014 o Consello foi invitado a participar como delegado na VI Conferencia das Nacións Unidas 

(UNCTAD) sobre” Políticas de Competencia e Consumo”. 

III Jornadas BiscayLaw. “A autonomía local en tempos de crise: reformas, fiscalidade e contratación 

pública”, Bilbao, 30 e 31 de xaneiro de 2014, organizado pola Universidade de Deusto coa colaboración da 

Autoridade Vasca da Competencia. 

XI Curso Jean Monnet “Integración Europea e Dereito Privado. Seminario de protección dos consumidores 

de servizos financeiros, Santiago de Compostela, do 17 ao 20 de marzo de 2014, organizado polo CERGI y 

CEDE.  

VII Xornadas Nacionais de Defensa da Competencia “Novos feitos, novo Dereito das Competencia”, 

Valencia, 10 e 11 de abril de 2014, organizado pola Comisión de Defensa de la Competencia da Generalitat 

valenciana. 

Xornada sobre Servicios Profesionais e Competencia, Bilbao, 27 de maio de 2014, organizada pola 

Autoridad Vasca de la Competencia. 

Xornadas sobre “Tendencias actuais para a reforma do Dereito da competencia e  do Dereito de Consumo, 

A Coruña, 31 de outubro de 2014, organizado polo Grupo de Investigación Empresa, Consumo e Dereito, 

da Universidade da Coruña. 

VI Xornadas de Propiedade Industrial: Patentes Farmacéuticas e Dereito da Competencia, Santiago de 

Compostela, 6 e 7 de novembro de 2014, organizado polo Instituto de dereito Industrial da Universidade de 

Santiago (IDIUS). 

I Xornadas Os entes Instrumentais da Administración Pública Galega,  Santiago de Compostela, 10-11 de 

novembro de 2014, organizado pola Rede Rede Empresa e Administración da USC. 

Master Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial (MAXE), Curso 2014/2015, A Coruña, 7 e 13 de 

novembro de 2014, organizado pola UdC. 

Xornadas sobre cuestións actuais de Dereito da competencia e a distribución, Valladolid, 27 de novembro 

de 2014, organizada polo Instituto Universitario de Estudios Europeos da Universidade de Valladolid. 

congreso internacional “The Fight against Hard Core Cartels in Europe: Trends, Challenges and Best 

International Practices”, Madrid, 27 e 28 de novembro de 2014, organizado polo Instituto Universitario de 

Estudios Europeos da Universidade San Pablo-CEU e a CNMC. 

Xornada Anual AEDC 2014, Madrid, 4 de decembro de 2014, organizada pola Asociación Española de 

Defensa de la Competencia (AEDC). 

Xornadas sobre o “Proxecto de novo Código Mercantil: Aspectos de Dereito da Competencia e Dereito do 

Consumo, A Coruña, 5 de decembro de 2014, Universidade da Coruña. 
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Colaboración coas universidades 

 

Neste contexto é preciso salientar novamente a importancia dos convenios de colaboración subscritos polo 

Consello Galego da Competencia con diversas universidades para a realización de prácticas non retribuídas 

no Consello Galego da Competencia, para coñecer o seu funcionamento e as actividades que desenvolve, 

promovendo deste xeito a difusión dos valores da competencia entre os futuros profesionais.  

 

A colaboración coas universidades e máis concretamente coa súa actividade investigadora no ámbito da 

competencia, débese destacar o apoio prestado (sen contido económico) polo Consello Galego da 

Competencia a diversos proxectos de investigación, ben respaldando a súa solicitude de financiamento 

actuando como como Entidade Interesada nos seus resultados, nas correspondentes convocatorias 

públicas, ben de feito efectivo, unha vez seleccionados naqueles.  

 

De este xeito o Consello Galego da Competencia prestou a súa colaboración técnica e académica (non 

económica) en diversos proxectos de investigación, en temas tan diversos como: 

 

A “Reforma do modelo de defensa da competencia e dos consumidores” (DER2013-47331-R), da 

Universidade da Coruña;   

Os “Acordos  restritivos da Competencia: a loita contra os cárteis duros en España. Prevención, detección, 

proba e sanción” (Ref. DER2011-27249), impulsaba a Universidad CEU-San Pablo, co que tamén colabora 

a CNMC, ou 

O proxecto de investigación sobre o “Réxime xurídico da cadea de distribución alimentaria como factor 

determinante da calidade alimentaria e a sostenibilidade do sector primario”, da Universidade de Valencia. 

 

Destacar asemade que temos asinados convenios coas tres universidades galegas para recibir estudantes 

en prácticas tódolos anos. 

 

O control das axudas públicas 

 

No campo das axudas públicas, aínda que non lle foi requirido ao Consello ningún dos informes previstos 

no artigo 11 LDC, o organismo levou a cabo un seguimento das actuacións mais importantes na materia. 

 

Novidades normativas da UE6 

 

No marco do desenvolvemento das iniciativas previstas no proceso de modernización da regulación 

comunitaria sobre axudas estatais iniciado coa publicación da  Comunicación da Comisión ao Parlamento 

Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións baixo o título 

                                                                 
 
6 http://www.conselleriadefacenda.es/es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/normativa-14-
20/normativa-de-axudas-de-estado-14-20  

 

http://www.conselleriadefacenda.es/es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/normativa-14-20/normativa-de-axudas-de-estado-14-20
http://www.conselleriadefacenda.es/es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/normativa-14-20/normativa-de-axudas-de-estado-14-20
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“Modernización das axudas estatais na UE” (COM/2012/0209 final), no ano 2014 viron a luz diversas 

normas e documentos (soft law), que nalgúns casos, levaban xa tempo en elaboración, reemprazando as 

anteriores directrices existentes. 

 

As novidades están encabezadas pola aprobación do Regulamento de execución (UE) nº 372/2014 da 

Comisión do 9 de abril de 2014 

que modifica o Regulamento (CE) nº 794/2004 polo que respecta ao cálculo de determinados prazos, a 

tramitación de denuncias e a identificación e protección da información (DOUE L 109, do 12.4.2014, p. 14) e 

o Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, pola que se declaran determinadas 

categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do TFUE (DOUE 

L 187, do 26.6.2014, p. 1). 

 

No caso do soft law, no 2014 aprobáronse novas regras para: 

 

salvamento e reestruturación de empresas en crise  coas Directrices sobre axudas estatais de salvamento e 

de reestruturación de empresas non financeiras en crise (DOUE C 249, do 31.7.2014 , p. 1);   

I + D + I, coa Comunicación da Comisión na que se recolle o Marco sobre axudas estatais de investigación 

e desenvolvemento e innovación (DOUE C 198, do 27.6.2014, p.  1);   

as axudas en favor do medio ambiente e a enerxía, recollidas nas Directrices sobre axudas estatais en 

materia de protección do medio ambiente e enerxía 2014-2020 (DOUE C 200, do 28.6.2014, p. 1);  

das axudas ao capital-risco (Directrices sobre as axudas estatais para promover os investimentos de 

financiamento de risco, DOUE C 19, do 22.1.2014, p. 4);  

Aviación, coas Directrices sobre axudas estatais a aeroportos e compañías aéreas (DOUE C 99, do 

4.4.2014,p. 3). 

 

2.- Axudas públicas outorgadas polas autoridades autonómicas de Galicia. 

 

No ano 2014 a Xunta de Galicia e os seus entes dependentes tramitaron diversos proxectos de axudas 

suxeitos á regulación comunitaria sobre axudas estatais (artigos 107 a 109 TFUE). 

 

Na base de datos da DGCOMP recóllense dous proxectos autorizados ao amparo do réxime xeral 

(notificación previa). 

 

Fonte: Web DGCOMP 
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SA.37435 Sécurité du "Albacora Cuatro"  

Member State: Spain 

Region: GALICIA 

Primary Objective: Natural disasters or exceptional occurrences 

Sector: A.03 - Fishing and aquaculture 

Aid instrument: Direct grant 

Case Type: Individual Application  

Duration: until 31.12.2013 

Notification or Registration Date: 01.10.2013 

DG Responsible: Fisheries and Maritime Affairs DG 

 2013/N 

Decision on 15.01.2014:  Article 4(3) - decision not to raise objections 

Decision Text:  Letter to the Member State - authentic language es  

Publication on 07.03.2014:  Official Journal: C 69 07/03/2014  
 

 

 

SA.38293 Prolongation du régime SA.31686 (N 435 /2010) «Premier boisement de terres non agricoles (Mesure 223- 

Développement rural)»  

Member State: Spain 

Region: ANDALUCIA 

ARAGON 

ASTURIAS 

CANARIAS 

EXTREMADURA 

GALICIA 

MADRID 

RIOJA 

Primary Objective: Forestry 

Sector: A.02 - Forestry and logging 

Aid instrument: Direct grant 

Case Type: Scheme  

Duration: until 31.12.2014 

Notification or Registration Date: 05.02.2014 

DG Responsible: Agriculture and Rural Development DG 

Related Cases: N435/2010 

 2014/N 

Decision on 14.03.2014:  Article 4(3) - decision not to raise objections 

Decision Text:  Letter to the Member State - authentic language es  

 Letter to the Member State - working language fr  

[disclaimer]  

Publication on 23.05.2014:  Official Journal: C 156  
 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37435
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/250100/250100_1507742_89_2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:07:2014:003:SOM:EN:HTML
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38293
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N435_2010
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251748/251748_1529966_110_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251748/251748_1529974_111_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/workdoc_notice.html
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:C%20156:156:SOM:EN:HTML
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3.- Axudas de minimis. 

 
Non obstante son moitos máis numerosos ds casos de axudas tramitadas ao abeiro do Regulamento (UE) 

nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de 

funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352, do 24.12.2013, p. 1), ou no 

Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 

108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola (DOUE L 

352, do 24.12.2013, p. 9), cofinaciados cos diversos fondos comunitarios. 

 

A título meramente ilustrativo e sen carácter exhaustivo, podemos , mencionar as seguintes: 
 

 

Axuda DOG 

Orde do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases 

reguladoras y se procede á convocatoria pública, no ámbito da 

Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para á o 

financiamento de formación asociada aos contratos de formación e 

aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de 

novembro, polo que se desenvolve o contrato para á formación e a 

aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual.     

DOG Núm. 6 Venres, 10 de 

xaneiro de 2014 Páx. 1129 

Orde do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases 

reguladoras para á concesión de axudas ás pemes para o 

financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección, 

mellora e coñecemento ambiental, cofinanciadas polo Fondo Europeo 

de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo 

Feder Galicia 2007-2013, ao tempo que se fai pública a súa 

convocatoria para o ano 2014. 

DOG Núm. 12 Luns, 20 de xaneiro 

de 2014 Páx. 1929 

 

Orde do 30 de decembro de 2013 pola que se convocan as axudas 

para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento 

forestal (Sofor) para o ano 2014.   

DOG Núm. 14 Mércores, 22 de 

xaneiro de 2014 Páx. 2524 

 

Orde do 14 de xaneiro de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras para á concesión, en réxime de concorrencia competitiva, 

das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro, 

para á dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de 

abastos de Galicia e se procede a súa convocatoria (IN219A).   

DOG Núm. 15 xoves, 23 de 

xaneiro de 2014 Páx. 2666 

Orde do 27 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases 

reguladoras para á concesión en réxime de concorrencia competitiva, 

de subvencións para á apertura de novos establecementos 

comerciais e se procede a súa convocatoria para o ano 2014 (código 

de procedemento IN217A) 

DOG Núm. 23 Martes, 4 de 

febreiro de 2014 Páx. 4593 
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Axuda DOG 

Orde do 21 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras dos programas de fomento do emprego en empresas de 

economía social e de promoción do cooperativismo, cofinanciada 

parcialmente polo FSE, e se procede a súa convocatoria para o ano 2014.   

DOG Núm. 46 Venres, 7 de marzo 

de 2014 Páx. 9814 

 

Orde do 27 de febreiro de 2014 pola  que se establecen as bases 

reguladoras para á concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, das axudas para o libro galego, no que se refire á 

tradución a outras linguas de obras publicadas orixinariamente en 

galego a á tradución ao galego de obras publicadas orixinariamente 

en outras linguas, y se procede a súa convocatoria para o ano 2014.   

DOG Núm. 48 Martes, 11 de 

marzo de 2014 Páx. 10385 

Orde de 25 do febreiro de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras para á concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen 

fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións, para á 

revitalización do comercio de proximidade e incentivación da 

demanda comercial, e se procede a súa convocatoria (IN220A).   

DOG Núm. 50 xoves, 13 de marzo 

de 2014 Páx. 10689 

 

Orde do 24 de marzo de 2014 pola que se establecen as bases que 

regulan as axudas destinadas á implantación de sistemas de 

autocontrol nos mercados de gando da Comunidade Autónoma de 

Galicia e se convocan para o ano 2014.   

DOG Núm. 64 Mércores, 2 de abril 

de 2014 Páx. 14516 

Orde do 31 de marzo de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras para á concesión de subvencións para á edición en 

lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis no 

universitarios e se procede a súa convocatoria (ED106A).   

DOG Núm. 68 Martes, 8 de abril 

de 2014 Páx. 15615 

Orde do 25 de abril de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da 

Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o 

financiamento das bolsas ás persoas xoves que realizan prácticas 

non laborais en empresas.   

DOG Núm. 80 Luns, 28 de abril de 

2014 Páx. 19276 

 

Becas de 30 de abril de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras para á concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, das subvencións aos/ás titulares de talleres artesanais 

para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da 

competitividade do sector artesán e se procede a súa convocatoria 

para o ano 2014 (código de procedemento IN201G).   

DOG Núm. 94 Luns, 19 de maio de 

2014 Páx. 22223 

 

Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras do Programa para á promoción do emprego autónomo, 

cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede a súa 

convocatoria para o ano 2014. 

DOG Núm. 100 Martes, 27 de 

maio de 2014 Páx. 23805 
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Axuda DOG 

Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras do Programa para á promoción do emprego 

autónomo de xoves menores de 30 anos, cofinanciado polo Fondo 

Social Europeo, e se procede a súa convocatoria para el ano 

2014.   

OG Núm. 100 Martes, 27 de maio 

de 2014 Páx. 23758 

 

Orde do 21 de maio de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras del programa de incentivos á contratación das persoas 

traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede 

a súa convocatoria para o ano 2014. 

DOG Núm. 105 Mércores, 4 de 

xuño  de 2014 Páx. 25221 

Orde do 28 de maio de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras das axudas á identificación do gando equino, así como 

das axudas para á subscrición de pólizas de seguros de 

responsabilidade civil por danos fronte a terceiros para cabalos en 

réxime extensivo e se convocan para o ano 2014 

DOG Núm. 107 Venres, 6 de xuño 

de 2014 Páx. 25775 

 

Orde do 30 de maio de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras do Programa das iniciativas emprendedoras e de 

emprego (I+E+E), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se 

procede a súa convocatoria para o ano 2014.   

DOG Núm. 110 Mércores, 11 de 

xuño de 2014 Páx. 26299 

 

Orde do 2 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras do Programa de promoción da integración laboral das 

persoas con discapacidade na empresa ordinaria, e do Programa de 

emprego con apoio, como medida de fomento do emprego de 

persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo, 

cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede a súa 

convocatoria para o ano 2014. 

DOG Núm. 111 Xoves, 12 de xuño 

de 2014 Páx. 26538 

 

Orde do 30 de maio de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras do Programa de axudas a persoas traballadoras 

autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, 

cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede a súa 

convocatoria para o ano 2014. 

DOG Núm. 111 Xoves, 12 de xuño 

de 2014 Páx. 26511 

 

Orde do 13 de xuño de 2014 pola que se modifica a Orde do 30 de 

decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e se 

procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma 

de Galicia, das subvencións para o financiamento de formación 

asociada aos contratos de formación e aprendizaxe regulados polo 

Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve 

o contrato para á formación e a aprendizaxe e se establecen as 

bases da formación profesional dual.   

DOG Núm. 113 Luns, 16 de xuño 

de 2014 Páx. 27149 



Análise das actividades do CGC no 2014 

 CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA    MEMORIA 2014 21 

Axuda DOG 

Orde de 9 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras del programa de incentivos ás empresas calificadas 

como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), 

cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede a súa 

convocatoria para o ano 2014.   

DOG Núm. 114 Martes, 17 de 

xuño de 2014 Páx. 27337 

 

Orde do 12 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras do Programa de incentivos ás empresas de inserción 

laboral (EIL) e a súas entidades promotoras, cofinanciado polo Fondo 

Social Europeo, e se procede a súa convocatoria para o ano 2014.   

DOG Núm. 118 Luns, 23 de xuño 

de 2014 Páx. 28294 

ISSN1130- 

Orde do 12 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras para á concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, das subvencións para implantar a responsabilidade 

social empresarial (RSE) e la igualdade nas pequenas e medianas 

empresas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, 

cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se convocan para o 

exercicio 2014. 

DOG Núm. 119 Mércores, 25 de 

xuño de 2014 Páx. 28533 

Orde do 13 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras do Programa de incentivos á formación e contratación -

Programa Forcon- cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se 

procede a súa convocatoria para o ano 2014. 

DOG Núm. 120 Xoves, 26 de xuño 

de 2014 Páx. 28804 

 

Orde de 24 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras para á concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, de subvencións para á modernización, establecemento 

de novas fórmulas e medios de comercialización no sector 

comerciante minorista e artesanal galego, cofinanciadas polo Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (Feder), no marco del programa 

operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede a súa convocatoria 

para o ano 2014 (código de procedemento IN201H).   

DOG Núm. 145 Venres, 1 de 

agosto de 2014 Páx. 33197 

 

Orde do 18 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras para á concesión, en réxime de concorrencia non 

competitiva, de subvencións para fomentar o relevo comercial e se 

procede a súa convocatoria para o ano 2014 (código de 

procedemento IN216A).   

DOG Núm. 145 Venres, 1 de 

agosto de 2014 Páx. 33174 

 

Orde do 5 de setembro de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras das axudas para agricultores membros de agrupacións 

de defensa fitosanitaria e se convocan para o ano 2014. 

DOG Núm. 179 Venres, 19 de 

setembro de 2014 Páx. 41660 
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 Funcións arbitrais 

O desenvolvemento de funcións arbitrais se recollía xa tanto na Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da 

competencia e na Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da 

Comunidade Autónoma de Galicia, precedentes das actuais Lei 15/2007, de 3 de xullo, de defensa da 

competencia7 e da aínda vixente Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da 

Competencia, que tamén a recollen de xeito expreso. 

Non obstante, esta función non se ten aínda exercicio por ningunha autoridade de competencia española. 

Esta situación contrasta co éxito deste mecanismo de resolución extraxudicial de conflitos noutros ámbitos, 

como o do consumo. Por esta razón, non é descartable que esta función sexa potenciada unha vez que o 

Instituto Galego de Consumo e da Competencia sexa unha realidade. 

Funcións consultivas. 

No ano 2014, o Consello Galego da Competencia elaborou 2 Informes sobre proxectos normativos; 2 

Informes sobre os proxectos de apertura de grandes establecementos comerciais. 

Informes sobre proxectos normativos (IPN) 

No ano 2014 o Consello Galego da Competencia dedicou especial atención a Lei 20/2013 do 9 de 

decembro, de garantía da unidade de mercado.  

Aínda que se trata dunha norma estatal, a lei de unidade de mercado e obxecto de atención do Consello 

polos importantes efectos que desprega na nosa comunidade. 

A lei da garantía da unidade de mercado é unha norma tremendamente ambiciosa xa que a diferenza de 

outras como a lei “ Ómnibus” ou a “lei paraugas” a súa finalidade non é a harmonización normativa senón 

que é directamente a unidade de mercado.O Consello Galego da Competencia elaborou un minucioso 

informe analizando as consecuencias que a aplicación desta norma pode ter para importantes bloques 

normativos de Galicia. 

Este informe foi unha das bases utilizadas para preparar a posición do Goberno Galego na comisión 

bilateral celebrada entre a Administración central e a Xunta de Galicia, e na que o Consello Galego da 

Competencia participou de forma activa. Nesta comisión acadouse un acordo interpretativo mi favorable 

para os intereses de Galicia no senso de que a lei de unidade de mercado, aplícase á normativa que afecta 

as condición de establecemento pero non as condicións de exercicio de actividade empresarial en Galicia. 

                                                                 
 
7 Téñase en conta que tras a creación da CNMC as función que se lle atribúen en materia de competencia están recollidas hoxe no 
artigo 5 [concretamente para a arbitraxe no artigo 5.1.b)] da Lei 3/2013, do 4 de xuño, de creación da Comisión Nacional dos Mercados 
e a Competencia. 
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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.” 

 

No ano 2014, pese ao arranque da recuperación económica, só se lle requiriu ao Consello Galego da 

Competencia a emisión dun informe sobre grandes establecementos comercial. Concretamente, o Informe 

IACA 1/2014. ALCAMPO, SL. Ampliación superficie Alcampo A Coruña. Concello da Coruña. 

 

TÁBOA 3. Evolución por anos do número. de Informes sobre proxectos de apertura de grandes 

establecementos comerciais (IACA) 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº Informes IACA 88 39 10 6 0 1 710 4 2 1 

 

GRÁFICO 4.- Evolución nº  informes IACA 2005/2014 

 
                                                                 
 
8 No 2005 tiveron entrada 9 expedientes, dos que se resolveron no mesmo ano 8. 
9 En 2006 resolveuse o expediente GEC 9/2006, que tivo a súa entrada en 2005. 
10No 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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Informes emitidos en resposta a consultas non preceptivas 

 

No ano 2014 o Consello Galego da Competencia emitiu un importante informe sobre a Ferramenta para a 

referenciación dos prezos do leite nos contratos, a petición do Fondo de Orientación e Garantía Agraria 

(FOGA), da Consellería do Medio Rural e do Mar.  

 

Informe FC 1/2014. observacións dende o punto de vista da competencia a Ferramenta para a 

referenciación dos prezos do leite nos contratos. 

 

 

Realización de estudos, informes sectoriais e recomendacións 

 

O exercicio da potestade sancionadora non é o único instrumento do que dispoñen as autoridades de 

competencia. A competencia garántese tamén promovendo comportamentos procompetitivos, dando a 

coñecer á sociedade e aos operadores económicos as vantaxes dunha economía máis competitiva. 

 

A autoridade galega da competencia ven centrando os seus esforzos e limitados recursos nos sectores 

máis  relevantes para a economía galega e para os cidadáns. Deste xeito e seguindo a liña marcada polos 

informes sobre a morosidade comercial e o mercado lácteo, o Consello galego da Competencia elaborou no 

2014 tres  importantes informes nos que incluíu diversas recomendacións destinadas, precisamente, a 

impulsar a competencia. 

 

Trátase dos informes sobre os carburantes de automoción, o informe sobre os aparcadoiros no aeroportos 

galegos e o informe sobre  uniformes escolares, tendo previsto realizar no 2015 dous novos informes, sobre 

o sector eléctrico e a contratación pública en Galicia. 

 

 No que atinxe aos carburantes de automoción, o Consello Galego da Competencia elaborou o informe “O 

mercado dos carburantes de automoción en Galicia: unha visión desde a libre competencia”11. 

 

Este informe constatou a importancia de facilitar a apertura de estacións de servizo independentes e de 

reducir as importantes asimetrías de información existentes, especialmente en materia de prezos e 

condicións comerciais, que facían necesario incrementar a transparencia deste mercado, articulando 

mecanismos axeitados para que os consumidores dispoñan  en tempo real de información completa sobre 

os prezos dos carburantes. 

 

                                                                 
 
11 Este informe está dispoñible en: 
http://www.consellogalegodacompetencia.es/publicaciones/cgc/Informe_2014_mercado_carburantes_automocion.pdf  

http://www.consellogalegodacompetencia.es/publicaciones/cgc/Informe_2014_mercado_carburantes_automocion.pdf
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As recomendacións do Consello Galego da competencia para facilitar a apertura de estacións de servizo en 

Galicia e incrementar a competencia no mercado de distribución minorista de combustibles de automoción, 

estruturáronse nos seguintes ámbitos: 

 

1.- Simplificación de trámites administrativos para a apertura de novas estacións de servizo. 

2.- Creación de solo para a apertura de estacións de servizo 

3.- Apertura de estacións de servizo en centros comerciais e hipermercados 

4.- Reforzar os criterios de competencia nas licitacións 

5.- Control sobre os contratos de subministración 

6.- Creación dunha central de compras por parte das estacións de servizo independentes 

7.- Información sobre os prezos 

8.- Actuacións do Consello Galego da Competencia 

 

Os aparcadoiros nos aeroportos galegos. 

 

O informe sobre “Os aparcadoiros nos aeroportos galegos desde o punto de vista da competencia”12 

permitiu obter igualmente interesantes conclusións. 

 

1.- Desde o punto de vista da competencia, o mercado de aparcadoiro dos aeroportos experimentou unha 

profunda transformación debida á aparición nos últimos anos de aparcadoiros privados nos arredores do 

dominio aeroportuario que introduciron competencia onde antes só había situacións de monopolio. Tamén 

contribuíu a este cambio a transformación do modelo de xestión de AENA, coa creación de Aena 

Aeropuertos e o proceso de privatización desta empresa. 

 

2.- Nos tres aeroportos galegos existe polo menos unha empresa privada que compite cos estacionamentos 

oficiais dos aeroportos. Esta competencia traduciuse nunha redución dos prezos e un aumento dos servizos 

ofrecidos por AENA en cada un dos aeroportos. 

 

3.- Nin nos prezos nin nos servizos ofrecidos por AENA ou os seus concesionarios nos aparcadoiros dos 

aeroportos galegos obsérvanse indicios de que se poidan estar a producir comportamentos abusivos no 

mercado relevante. Na actualidade, as tarifas dos aparcamentos “oficiais” dos aeroportos galegos mantense 

en termos relativamente similares aos das empresas privadas coas que compiten, polo que nada indica que 

nos atopemos ante posibles estratexias de prezos predatorios, que implicarían o establecemento por parte 

dos aparcadoiros oficiais de tarifas inferiores ao custe, que deberían ser moito máis baixas que as dos seus 

competidores privados. Tampouco existen indicios de prezos abusivos mediante os cales AENA o os seus 

concesionarios estéanse beneficiando de forma ilícita da súa posición de dominio no mercado establecendo 

prezos excesivamente elevados. 

 

                                                                 
 
12 Este informe pode descargarse en: 
http://www.consellogalegodacompetencia.es/publicaciones/cgc/Informe_2014_aparcadoiros_aeoportos.pdf  

http://www.consellogalegodacompetencia.es/publicaciones/cgc/Informe_2014_aparcadoiros_aeoportos.pdf
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4.- Non obstante, hai que ter en conta que a especial posición de AENA na xestión dos servizos 

aeroportuarios e a imposibilidade dos seus competidores para establecerse no recinto aeroportuario sitúa a 

estes últimos nunha situación de especial debilidade para competir co aparcadoiro “oficial” situado na propia 

terminal. 

 

5.- A xurisprudencia europea puxo de relevo a especial responsabilidade das empresas que ostentan unha 

posición dominante no mercado de facilitar, ou polo menos non impedir, o mantemento de niveis de 

competencia efectiva no mercado. Neste sentido pódense facer algunhas recomendacións para facilitar a 

existencia de competencia no mercado de aparcadoiro dos aeroportos, en beneficio dos consumidores. 

 

6.- Na páxina web de cada aeroporto, na sección referente ao aparcadoiro, debería incluírse información 

sobre todos os aparcadoiros privados que presten servizos aos usuarios do aeroporto e desexen ser 

incluídos na mesma. 

 

7.- Un dos principais problemas cos que se atopan os competidores de AENA é a distancia existente entre a 

terminal do aeroporto e o estacionamento. Por esta razón utilizan vehículos para levar ao pasaxeiro do 

aparcadoiro á terminal e para recollelo á súa chegada. Se AENA non facilita unha zona na que estes 

vehículos poidan estacionar mentres esperan a chegada do avión, son os pasaxeiros os que á súa 

chegada, teñen que telefonar ao aparcadoiro para que os veñan recoller e esperar ao vehículo na porta de 

chegadas, o que indubidablemente, fai menos atractiva a oferta dos estacionamentos privados. 

 

8.- Esta opción, válida para estancias longas, nas que o aforro no prezo pode compensar as maiores 

molestias que o afastamento do estacionamento e o sistema de recollida supoñen para o pasaxeiro, dificulta 

a posición competitiva dos aparcamentos privados fronte aos aparcamentos oficiais de rotación para 

estadías máis breves, nas que a menor marxe existente para que haxa diferenzas de prezo importantes 

converte a rapidez e a comodidade de uso nun factor primordial. 

 

9.- Xa que os accesos a terminal resultan determinantes para que os servizos que ofrecen os aparcamentos 

privados resulten atractivos aos usuarios, AENA, na súa condición de xestora do dominio público 

aeroportuario debería garantir unhas condicións de acceso á terminal que faciliten a operativa dos 

aparcamentos privados, o que, sen dúbida algunha, repercutirá en beneficio dos usuarios  

 

10.- Con todo, na actualidade a tendencia é a contraria xa que se está xeneralizando un sistema de acceso 

ás terminais aeroportuarias que dificultan o funcionamento dos aparcadoiros privados, á vez que favorecen 

de forma notable aos aparcadoiros oficiais dos aeroportos. As vías de acceso que só permiten deterse o 

tempo xusto para que un pasaxeiro baixe ou suba dun vehículo e que fan imposible estacionar no recinto 

aeroportuario, aínda que sexa por un tempo moi breve e co condutor dentro do vehículo, obrigan a todos os 

condutores que necesitan deterse, aínda que só sexa por uns minutos, a acudir ao aparcadoiro oficial do 

aeroporto e convén lembrar que, nos casos en que existe o denominado Parking Express, deseñado para 

estacionamentos por un tempo moi breve e situado na mesma entrada da terminal, este adoita ter unhas 
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tarifas moi elevadas que, por exemplo, no caso de Santiago, case multiplican por 5 as do aparcadoiro 

ordinario para unha estancia de 15 minutos.  

 

Uniformes escolares en Galicia 

 

O informe sobre uniformes escolares en Galicia constitúe un dos fitos principais  da actividade do Consello 

no 2014. Con este informe, que ven de ser enviado a tódolos centros escolares de Galicia, o consello 

pretende contribuir a que os uniformes escolares baixen de prezo mediante a introdución de competencia 

tanto no proceso da súa fabricación como na venda. Neste informe, o Consello Galego da  Competencia, 

realizou un amplo estudo para coñecer a política de uniformes dos centros, para saber quen está autorizado 

para vendelo, como se seleccionan estes distribuidores, que control exercen os centros sobre os 

vendedores de uniformes e quen toma as decisións na materia. Os resultados do devandito estudo 

analízanse na primeira parte do informe. 

Na segunda parte do presente informe, comparamos o prezo das pezas do uniforme que só se poden 

adquirir por canles de venda autorizados, respecto do das pezas básicas que se poden comprar en 

calquera lugar. Ao mesmo tempo, examinamos como o modelo de distribución (exclusivo, selectivo, etc. 

)afecta o prezo do uniforme oficial. 

O informe culmina cunha valoración dos acordos de distribución de uniformes, entre centros educativos e 

distribuidores, coa Lei de Defensa da Competencia e, baixo a rúbrica de “Consellos prácticos para os 

centros que optan por un distribuidor exclusivo”, que pasamos a reproducir, establécense unha serie de 

recomendacións dirixidas aos centros: 

 

1. Realización de licitacións competitivas de forma regular, polo menos cada tres anos. 

 

2. Valoración de se un sistema de dous ou máis distribuidores proporcionaría maiores beneficios que un só 

distribuidor. 

 

3. Elección dos provedores fundamentándose en criterios obxectivos. 

 

4. Dar información aos pais e ás nais das razóns para adoptar un acordo de exclusividade. 

 

5. Informar ás familias do proceso de selección do distribuidor e de calquera beneficio que o centro estea a 

recibir do distribuidor. 

 

6. Informar aos pais e ás nais das medidas que se adoptaron para garantir que os prezos non resulten 

excesivos. 

 

Estas directrices proporcionan información e suxestións para os centros educativos e á comunidade 

educativa en xeral, pero non pretenden ser un consello legal formal. A situación de cada centro é diferente. 

Se un centro ten dúbidas acerca de se os seus acordos de distribución son compatibles coa Lei de Defensa 
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da Competencia, recomendámoslle que solicite asesoramento xurídico independente ou que contacte co 

Consello Galego da Competencia. 

 

 Impugnación de actos e normas. 

 

Aínda que esta función se recolle expresamente no artigo 14 de Lei 1/2011, o Consello Galego da 

Competencia, a 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, o Consello Galego da Competencia aínda non a ten exercido. 

No caso da impugnación de actos ou normas anticompetitivas procedentes das Administracións locais de 

Galicia non parece que existan problemas técnicos para facelo, se ben sería preciso articular os 

mecanismos mais axeitados ao efecto.  

 

O Consello Galego da Competencia ten aplicado ata de agora os demais instrumentos de promoción da 

competencia para elo, se ben a articulación deste mecanismos será un dos obxectivos da nova etapa 

creada co nacemento do IGCC.  

 

 

 Funcións de colaboración e coordinación  

A existencia dun sistema como o deseñado pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia 

que se constrúe sobre a base das competencias concorrentes, e a vontade de establecer unha aplicación 

integrada da competencia en España, no marco da Unión Europea, fai especialmente importantes as 

relacións de colaboración e a coordinación entre todas as autoridades españolas da competencia. 

 

Neste campo o labor do Consello Galego da Competencia ao longo do 2014 foi, un ano máis, 

especialmente activa. No marco do grupo de traballo sobre promoción da competencia, elaborouse un 

informe sobre inspección técnica de vehículos. Na actualidade o grupo esta a traballar en dous informes, un 

sobre economía colaborativa e outro sobre certificación no campo da agricultura ecolóxica. 

 

En materia de coordinación, tamén hai que destacar a creación dun novo grupo de traballo a nivel de 

consellos que é coordinado pola Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia e que supón un 

avance importante en materia de colaboración entre as diferentes autoridades de competencia. 

 

 

3.2.- Actividade da Subdirección de investigación do CGC no ano 2014. 

 

En 2014 produciuse un lixeiro incremento dos casos sometidos a coñecemento da Subdirección Xeral de 

Investigación do Consello Galego da Competencia. O máis destacado é a proliferación de casos en materia 
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de colusión na contratación do sector público, por mor das denuncias presentadas por órganos de 

contratación galegos. 

 

GRÁFICO 5. Evolución das entradas desde o ano 2005 

 

 

Por sectores, o GRÁFICO II explicita que no ano 2014 destacou a  presenza de denuncias en materia de 

contratación pública. O incremento de casos manifesta a preocupación dos órganos de contratación 

galegos pola por este tipo de prácticas, que afectan substancialmente aos intereses públicos. 

 

GRÁFICO 6. Entradas 2014 por sectores 
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Verbo da forma de inicio das investigación, a TÁBOA II reflicte que no ano 2014, todos os casos –agás un- 

entraron por vía de denuncia na Subdirección de Investigación. De todas elas, sete presentáronse 

directamente ante a Subdirección e tres fóronlle asignadas pola Dirección de Investigación da Comisión 

Nacional da Competencia ou pola Dirección de Competencia da Comisión Nacional dos Mercados e da 

Competencia (TÁBOA III). 

 

 

TÁBOA 4. Forma de inicio das investigacións  

Investigacións 2014 

De oficio 1 

Por denuncia 9 

 

 

TÁBOA 5. Órgano que toma coñecemento inicial do asunto 

Investigacións 2014 

Iniciadas na Subdirección de Investigación 7 

Remitidas pola DC da CNMC 3 

 

 

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 IV, os casos investigados pola Subdirección de 

Investigación no ano 2014 sumaban 25 (21 en información reservada e 5 en fase de instrución). 

 

 

TÁBOA 6.- Procedemento. Fases 

Fases do procedemento 2014 

Información reservada 25 

Instruídos 5 

Proposta de sanción 4 

Proposta de arquivo 2 

Proposta de terminación convencional 2 
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Por último, as TÁBOAS V-VIII proporcionan os dados desagregados dos acordos de incoación, propostas 

de arquivo, propostas de sanción e expedientes sancionadores en fase de instrución a data 31 de decembro 

do 2014. 

 

 

TÁBOA 7. Acordos de incoación 2014 

Acordos de incoación durante o 2014 

Expediente 
Data de 

incoación 
Estado do expediente  

S 12/2012 04/02/2014 
A competencia para coñecer do expediente resignouse a favor da 

Dirección de Competencia da CNMC en data 04.03.2014 

S 6/2013 28/01/2014 Proposta de resolución da SUBDIC de 01.07.2014. 

 

 

TÁBOA 8. Propostas arquivo 2014 

Propostas de arquivo no 2014 

Expte. Núm. 
PROPOSTA DE ARQUIVO 

DA SUBDIC 
RESOLUCIÓN PLENO CGC 

1/2014 19.12.2014 Pendente de resolución do Pleno do CGC 

5/2014 10.09.2014 
Resolución Pleno do CGC R 7/2014 de 

arquivo, do 27.01.2015 

 

 

TÁBOA 9. Propostas sanción 2014 

Propostas de sanción no 2014 

Expte. Núm. PROPOSTA DE SANCIÓN DA SUBDIC RESOLUCIÓN PLENO CGC 

17/2011 24.04.2014 Resolución R 5/2014 do 11.09.2014. Arquivo 

7/2012 21.05.2014 Resolución R 3/2013 do 31.10.2014. Sanción 

20/2012 21.05.2014 Resolución R 3/2013 do 31.10.2014. Sanción 

6/2013 01.07.2014 Pendente de resolución 
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TÁBOA 10. Propostas terminación convencional 2014 

Propostas de terminación convencional no 2014 

Expte. 

Núm. 

PROPOSTA DE TERMINACIÓN 

CONVENCIONAL SUBDIC 

RESOLUCIÓN TERMINACIÓN 

CONVENCIONAL DO PLENO DO CGC 

1/2013 05.05.2014 Resolución R 4/2014 do 15.07.2014  

5/2013 21.05.2014 Resolución R 4/2014 do 15.07.2014 

 

TÁBOA 11. Expedientes sancionadores fase instrución 2014 

EXPEDIENTES SANCIONADORES EN FASE DE INSTRUCIÓN A 31/12/2014 

Expte. Núm. Data do Acordo de Incoación Situación a finais de 2014 

S 1/2011 11.12.2012 En instrución 
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 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 17 que o presidente ou 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 do cal 

configurarase a futura Comisión Galega da Competencia como órgano colexiado independente, de carácter 

permanente e consultivo na materia. 

 

No momento de aprobarse esta memoria de actividades correspondente ao ano 2014, a creación do novo 

organismo non está aínda formalizada, o que ao noso entender, limita a posibilidade de definir obxectivos de 

futuro para non condicionar o nacemento do novo organismo. Sen embargo, tendo en mento os fins xerais 

que a Lei de racionalización prevé para o novo organismo, que son “ 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”, o Consello Continúa a definir obxectivos concretos, fundamentalmente a curto prazo. 

 

A práctica comparada así como a propia experiencia do Consello revelan a importancia crecente da 

promoción da competencia como mecanismo para corrixir de forma non coactiva situacións de falla de 

competencia. Nos últimos anos o Consello ven incrementando a súa labor neste ámbito pero entendemos 

que o realizado non é suficiente e que non basta con manter senón que é preciso incrementar a actividade 

de promoción. O incremento da actividade de promoción debería pasar polo creación no organismo dunha 

unidade de promoción paralela a xa existente de investigación. Pero mentres isto non sexa posible o persoal 

do consello redobrará os seus esforzos no campo da promoción. 

 

Para o próximo ano,mantense o compromiso de elaborar dous informes sectoriais, un sobre o mercado 

eléctrico en Galicia e outro aínda por determinar. Ademais, estase a colaborar de forma activa na redacción 

de outros informes no seo do grupo de promoción de competencia integrado pla CNMC e as autoridades 

autonómicas. Estes dous informes versarán sobre economía colaborativa e sobre certificaicón de agricultura 

ecolóxica. No segundo semestre do 2015 tamén se presentará un novo informe sobre a situación da 

competencia en Galicia. Este informe, moito máis ambicioso cos anteriores feitos sobre o mesmo tema, está 

sendo realizado grazas a colaboración do Instituto Galego de Estatística. 

 

04 
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Sen abandonar a promoción, o Consello recentemente asumiu o compromiso de informar todos os 

expedientes que cheguen a comunidade de Galicia en relación a aplicación da Lei de Unidade de Mercado. 

Aínda que isto pode supor unha gran carga dados os limitados medios cos que contamos, entendemos que, 

pola súa natureza, o consello Galego da Competencia e o organismo idóneo para facer esta labor, da que 

en ningún caso podíamos quedar ao marxe. A aplicación dos mecanismo previstos na Lei de unidade de 

mercado nos obrigará abrir novas vías de colaboración coa CNMC, que é o organismo encargado da súa 

aplicación na administración central. 

 

Finalmente, e sen abandonar a promoción, o Consello ten previsto comezar no 2015 un plan bianual de  

formación de persoal da administración autonómica sobre como detectar a existencia de posibles prácticas 

colusorias na contratación pública. O Artigo 23.3 da Lei 14/2013 de racionalización do sector publico 

autonómico obriga ao “órganos de contratación, a Xunta consultiva de contratación administrativa de Galicia 

e os órganos competentes para resolver  recurso especial referido no artigo 40 do texto refundido da lei de 

contratos do sector público, notificar a Comisión Galega da Competencia calquera eido, do que teñan 

coñecemento no exercicio das súas funcións, que poidan constituír una infracción da lexislación de defensa 

da competencia. En particular, comunicarán 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. Esta norma, pioneira no ámbito autonómico, será moito mais eficaz na medida en que os 

responsables dos órganos de contratación reciban a formación adecuada sobre cómo detectar este tipo de 

prácticas. 

 

Polo que respecta a subdirección de investigación, esta centrará a súa actividade de oficio en dous sectores 

especialmente relevantes: a colusión na contratación pública e o sector agroalimentario, prestando especial 

atención as relacións entre os produtores e a industria e entre esta e as grandes cadeas de distribución. 
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 ANEXO : 

INFORME UNIFORMES 
ESCOLARES 
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