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01. 
Presentación:  
O ano 2011 desde a  
perspectiva da libre  
competencia.

Desde a perspectiva da libre competencia o ano 2011 en Galicia ven marcado pola 
desaparición do Tribunal Galego de Defensa da Competencia e do Servicio Galego de 
Defensa da Competencia para integrarse nun novo organismo, o Consello Galego da 
Competencia. Así, 2011 e o ano da posta en marcha dun novo ente e o comezo dunha 
nova etapa que podemos considerar de consolidación no eido da defensa da competencia 
na Comunidade de Galicia.

Non temos dúbidas de que o novo marco institucional dará froitos nun breve prazo 
de tempo. Os prazos previstos na Lei de defensa da competencia para a tramitación dos 
expedientes sancionadores fixo imposible que o Consello pechase algún expediente 
neste ano. Sen embargo, o número de denuncias recibidas, as investigacións abertas, 
tanto por denuncias de parte como de oficio e os expedientes incoados no ano 2011 
indican claramente un notable incremento da actividade de promoción e defensa da 
competencia en Galicia.

Nos anos 2009 e 2010 aprobáronse importantes normas estatais que afectaban de 
forma directa a libre competencia como a Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o 
acceso as actividades de servicios e o seu exercicio (Lei paraguas), a Lei 25/2009, do 
22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre libre 
aceso as actividades de servicios e o seu exercicio, ou a reforma da Lei de competencia 
desleal. O 2011 caracterizouse para os órganos de defensa da competencia por unha 
importante labor derivada da entrada en vigor destas normas. Funcionamento de colexios 
profesionais, reservas de actividade en favor de determinadas titulacións ou a regulación 
de algunhas profesións convertéronse en temas recorrentes para a Comisión Nacional 
da Competencia como para os organismos autonómicos e, por suposto, para o Consello 
Galego da Competencia. 

En 2011 o Consello Galego da Competencia aprobou un plan de lanzamento para o 
bienio 2011-2012 no que se estableceron as liñas directrices da súa actuación neses 
anos. Dos obxectivos contemplados no Plan, algúns xa se remataron no 2011 como a 
plena posta e funcionamento do Consello, a modernización da páxina web ou a adaptación 
e mellora dos procedementos para facer máis áxil o seu funcionamento. Sen embargo, a 
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maior parte dos obxectivos teñen una natureza bianual polo que continuarán a estar 
presentes na actividade do Consello durante o 2012.

Este ano o Consello Galego da Competencia foi o organismo autonómico de defensa 
da competencia que presentou máis casos ao trámite de asignación ante a Comisión 
Nacional da Competencia. Ademais a finais de 2011 o Consello tiña abertos quince casos 
na fase de información reservada e cinco en trámite tras haber incoado expediente 
sancionador. Estes datos poñen de manifesto o compromiso asumido polo Consello 
Galega da Competencia de potenciar a súa dimensión executiva xa desde a súa efectiva 
posta en funcionamento.

A libre competencia está chamada a contribuír de forma especialmente relevante na 
saída da crise económica na que nos atopamos, dada a íntima conexión existente entre 
competencia e innovación e competitividade nas empresas. A competencia promove o 
crecemento económico porque incentiva ás empresas a recortar custos innecesarios e a 
introducir novos produtos ou novos procesos de produción ante o temor de que os seus 
rivais as deixen atrás.

O estudo presentado por GÜNSTER, CARREEE e VAN DIJK na última conferencia 
da American Economic Association (2012) volveu a insistir no efecto positivo que 
a competencia ten para a innovación e o progreso económico. Os autores citados 
realizaron un estudo de máis dun centenar de empresas que formaron parte de 
acordos restrictivos da competencia, posteriormente sancionados polas autoridades 
europeas, entre os anos 1983 e 2007. O traballo compara as actividades e resultados 
destas empresas antes, durante e despois da súa pertenza ao cártel ou acordo ilegal. 
Como é lóxico, os beneficios das empresas son máis altos os anos de duración do 
cártel dado que os pactos de non competencia son rendibles para as empresas. Sen 
embargo, as cifras de ventas por empregado e os gastos en I+D son tamén máis baixos 
que en condiciones normais de competencia.

Estes datos permiten concluír que cando se relaxa a importancia da competencia 
como mecanismo disciplinario, redúcese a produtividade das empresas así como os seus 
incentivos para innovar. Pola contra, cando as autoridades de competencia actuaron con 
eficacia poñendo fin a abusos de posicións dominantes e a colusións entre empresas, 
estas aumentaron a produtividade e os gastos en innovación. Precisamente este é o 
obxectivo que necesita o noso país para saír da crise na que leva sumido xa varios anos.

E este é, tamén, o compromiso do Consello Galego da Competencia para os próximos 
anos, traballar con rigor e seriedade para promover a libre competencia nos mercados 
galegos, a existencia de empresas competitivas que poidan afrontar con éxito as 
esixencias da globalización e todo iso, tratando de fomentar o máximo nivel de benestar 
para toda a sociedade.

Francisco Hernández Rodríguez
Presidente do CGC



02. 
O Consello Galego  
da Competencia

A Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia acolle 
o modelo de autoridade única que se recolle na Lei 15/22007, do 3 de xullo, de defensa 
da competencia.

O Consello Galego da Competencia (CGC) configúrase como organismo autónomo, 
dotado de personalidade xurídica e orzamentos de seu, con capacidade de obrar e 
plena independencia no exercicio das súas competencias, que se adscribe á consellaría 
competente en materia de facenda.

O novo organismo axusta a súa actividade ao dereito público e réxese polo disposto 
na súa lei de creación, así como polas disposicións reguladoras das entidades do sector 
público autonómico de Galicia.

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

O presidente e os vogais do CGC foron nomeados polo Consello da Xunta de 
Galicia, mediante Decreto 76/2011, do 5 de maio e tras a súa comparecencia ante a 
Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galicia, segundo se 
prevé para o presidente na Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas 
prácticas na Administración pública galega e para os vogais, por remisión a aquela 
do artigo 22.3 da Lei 1/2011.

Tanto o nomeamento do presidente como o dos vogais ten unha duración máxima 
de seis años, non renovables e o presidente exerce as súas funcións con dedicación 
absoluta, mentres que os vogais o fan a tempo parcial.

2.1. Membros do CGC

No ano 2011, ademais dos tres membros do Pleno, presidente e 2 vogais, o cadro 
de persoal do CGC estivo integrado por 7 persoas: o subdirector/a de Investigación, do 
que dependen unha xefatura de Sección, aínda non recollida na RPT, e unha xefatura 
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de Negociado; un secretario xeral, que actúa tamén como secretario do Pleno; unha 
secretaria do presidente; un habilitado; e unha ordenanza. En relación a outros organismos 
semellantes debe destacar o reducido número de técnicos especializados en defensa da 
competencia, tanto na área xurídica como na económica. 

Táboa 1. Evolución do persoal do TGDC/CGC 2005-2011

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

123

2.2. Orzamentos do CGC

Para o desenvolvemento do conxunto de actividades realizadas polo CGC, máis 
amplas que as que tiña atribuídas o desaparecido TGDC, o CGC dispuxo no ano 2011 
dun orzamento de 554.999 €. O capítulo 1 (gastos de persoal) ascendeu a 385.993 €; o 
capítulo 2 (gastos en bens correntes e servizos), a 164.153 €; o capítulo IV (transferencias 
correntes), viuse reducido a 4.853 €, e o capítulo 6 (investimentos reais), non recibiu 
dotación algunha. O CGC executou no 2011 o 79’25 % do seu orzamento.

Táboa 2. Evolución do orzamento 2005-2011

ANO Capítulo I Capítulo II Capítulo IV Capítulo VI TOTAL

2005 426.075 300.000 -- 90.000 816.075

2006 437.077 336.000 30.000 90.000 893.077

2007 446.447 341.248 30.000 90.000 907.695

2008 464.850 348.673 30.000 91.800 935.323

2009 470.745 316.595 27.240 83.354 897.934

2010 456.171,78 224.237 17.434 18.200 716.042,78

2011 385.993 164.153 4.853 -- 554.999

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

2. Os dous vogais non teñen a consideración de altos cargos e teñen dedicación parcial.

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



2.3. Reunións do Pleno do CGC

Desde a creación do CGC no ano 2011, o CGC tivo 12 reunións do seu Pleno, nas que se 
trataron as cuestións relativas as súas competencias. O número de reunións do Pleno 
reduciuse un pouco en relación cos anos anteriores. O feito de que os vogais se atopen a 
dedicación parcial e non en exclusiva aconsella reducir o número de sesións. 

As datas destas sesins foron as seguintes:

Táboa 3. Evolución do número de reunións do Pleno 2005-2009

ANO Nº Plenos

2005 18

2006 21

2007 24

2008 20

2009 18

2010 18

2011 12

03.  
Análise das  
actividades  
do CGC no 2011 

3.1.- A promoción da competencia.

Xunto ás actividades de Defensa da Competencia, que se centran na persecución e 
sanción, no seu caso, das condutas prohibidas pola lexislación de competencia, recollidas 
nos artigos 1, 2 e 3 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, ás que 
se remite o artigo 3 da Lei 1/ 2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego 
da Competencia, cada vez teñen maior importancia as actividades dirixidas ao que se 
coñece como “promoción da competencia”.
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Seguindo a ampla definición que da Promoción da Competencia ofreceu o Advocacy 
Working Group, da Internacional Competition Network (ICN), en 20024, a mesma 
comprende o «Conxunto de actividades da autoridade da competencia encamiñadas a 
promover un entorno competitivo para o desenvolvemento das actividades económicas, 
por medio de mecanismos non coactivos, sobre todo a través da interacción con outras 
administracións públicas, a interacción con axentes económicos e a sensibilización do 
público acerca dos beneficios da competencia».

Recollese así un amplo abano de funcións nas que o Consello Galego da Competencia, 
ten desenvolvido numerosas actividades dirixidas a facer efectivo a finalidade coa que 
foi creado que non é outra que a de “preservar, garantir e promover a existencia dunha 
competencia efectiva nos mercados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na 
perspectiva de conseguir a máxima eficiencia económica e a protección e o aumento do 
benestar dos consumidores e das consumidoras” (Artigo 2.1, da Lei 1/2011).

A promoción da competencia, en consecuencia, supón non só a realización de 
actividades de difusión entre os operadores económicos, as administracións 
públicas e os consumidores e usuarios acerca dos cáles son as condutas contrarias 
á competencia e as vantaxes de dispor de mercados máis competitivos, senón que 
abrangue unha serie de accións. 

De tal xeito, que unha visión conxunta da Lei 1572007 e da Lei 1/2011, permítenos 
distinguir os seguintes instrumentos de promoción da competencia: 

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

• O control das axudas públicas; 

• Exercicio de funcións de arbitraxe; 

• Funcións consultivas;

• Realización de estudos, informes sectoriais e recomendacións; 

• 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;

• Función de colaboración e coordinación.

4. Cfr. Advocacy and Competition Policy. Report prepared by the Advocacy Working Group ICN’s Conference. 
Naples, Italy, 2002, p. 115. En particular, p. 25. O texto orixinal é o seguinte: “Competition advocacy refers to 
those activities conducted by the competition authority related to the promotion of a competitive environment 
for economic activities by means of non-enforcement mechanisms, mainly through its relationships with 
other governmental entities and by increasing public awareness of the benefits of competition.”



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

Neste campo o Consello Galego da Competencia desenvolveu unha actividade moi intensa. 
Tendo en conta as limitacións orzamentarias e perseguindo o obxectivo de acadar os 
maiores niveis de eficiencia o Consello potenciou para poder levar a cabos estas iniciativas 
unha ampla labor de colaboración e coordinación con outros organismos da propia Xunta 
de Galicia, como a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) ou o Instituto Galego de 
Consumo (IGC), así como outras institucións como coas universidades galegas.

A coordinación e complementariedade das diversas institucións coas que colaborou 
o Consello Galego da Competencia na realización destas actividades permitiron acadar, 
de xeito eficiente, importantes economías de escala, tanto no custo das actividades, 
valorando de xeito significativo a experiencia de ditas institucións na organización destas 
actividades, como a posibilidade de ampliar, tamén de xeito importante, os potenciais 
interesados nos mesmos, o que contribuíu e dotar de maior visibilidade ao propio Consello 
Galego da Competencia e de impacto social ás súas actividades.

Neste ámbito debemos destacar:

• O Curso sobre Dereito de Defensa da Competencia, celebrado en Santiago de 
Compostela, os días 22, 23 e 24 de xuño de 2011, en colaboración co Instituto 
Galego de Consumo (IGC) e o Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 
no que mesmo se produciu un exceso de demanda nos interesados a asistir, que 
anímanos a celebrar novas edicións. Nesta actividade debemos destacar o feito 
de que o impacto foi especialmente importante no ámbito dos consumidores e 
usuarios, a través das súas organizacións representativas, que teñen un papel 
moi destacado no descubrimento de posibles condutas anticompetitivas, polo seu 
activo papel en defensa de consumidores e usuarios.

• O Encontro sobre a Defensa da Competencia como Instrumento de Modernización 
das Estruturas Económicas, que se desenvolveu na sede da EGAP os días 5 ao 
7 de outubro de 2011, no marco das actividades da Universidade Internacional 
Menéndez Pelayo. 

• A colaboración do Consello Galego da Competencia no II Encontro de novos 
investigadores sobre Dereito da Competencia: Dereito da Competencia e Protección 
de Consumidores, celebrado o 20 e 21 de outubro de 2011 na Facultade de Dereito, 
da Universidade da Coruña.

• A colaboración, en virtude dos correspondentes convenios de colaboración, sen 
contido económico, cos cursos de mestrado universitarios, como o Master en 
Asesoría Xurídica Empresarial (MAXE), da Universidade da Coruña, asumindo 
diversos membros do Consello Galego da Competencia parte da docencia no 
módulo correspondente á Competencia. 

• A participación, o 13 de decembro de 2011 no Congreso “O exercicio da avogacía 
fronte ao Dereito de Defensa da Competencia”, organizado polo Ilustre Colexio 
Provincial de Avogados de Lugo, na súa sede en Lugo.

Así mesmo, os membros do Consello Galego da Competencia participaron como 
relatores en diversas actividades de promoción como as V Xornadas Nacionais de Defensa 
da Competencia, sobre “Mercado Único e Competencia, organizadas pola Agencia de 
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Defensa de la Competencia de Andalucía, celebradas en Sevilla, os días 14 e 15 de abril 
de 2011 ou a IV Xornada de Dereito da Competencia, organizadas polo Ilustre Colexio de 
Avogados de Valencia (ICAV), celebrada en Valencia o 26 de maio de 2011.

O Consello Galego da Competencia prestou tamén apoio 
institucional, sen contido económico, a iniciativas académicas 

para a realización de estudos en favor da competencia.
 

b) O control das axudas públicas

No ámbito das axudas públicas, o Consello Galego da Competencia ten atribuída a 
función de control das axudas públicas que se concedan en Galicia. 

A tal efecto, ten recoñecida a competencia para elaborar os informes, con carácter 
facultativo e non vinculante, que lle soliciten as administracións públicas galegas sobre 
os proxectos de concesión de axudas a empresas con cargo a recursos públicos, en 
relación cos seus efectos sobre as condicións de competencia.

Así mesmo, o Consello Galego da Competencia pode emitir calquera outro informe xeral 
ou particular por iniciativa propia, sobre o impacto das axudas públicas que se outorguen 
en Galicia nos ámbitos obxecto da normativa verbo da defensa da competencia. 

A pesares da importancia desta función e que o concepto de axuda pública e máis 
amplo que o da simple subvención, o Consello Galego da Competencia non foi requirido 
nos meses que leva funcionado para prestar a súa colaboración nesta materia.

Resulta evidente que as axudas públicas son un instrumento lexítimo de política 
económica para impulsar determinados obxectivos de interese xeral, pero as 
administracións públicas que as outorguen deben avaliar de xeito rigoroso se a concesión 
das mesmas é o medio máis eficiente para acadalos, na medida en que toda axuda 
pública supón unha interferencia no normal funcionamento dos mercados.

No deseño destas medidas, especialmente en tempos de crise, débese valorar polos 
poderes públicos se o obxectivo perseguido é prioritario e o instrumento das axudas 
públicas resulta necesario e proporcional ao fin perseguido, tendo en conta a escaseza de 
de recursos públicos nas que se desenvolve a actividade das administracións públicas.

O Consello Galego da Competencia vai impulsar iniciativas destinadas a garantir que 
a eventual concesión de axudas públicas pola Administración Pública autonómica ou as 
entidades locais galegas non prexudiquen o funcionamento competitivo dos mercados.

Neste ámbito o Consello Galego da Competencia lembra que aínda que as axudas 
públicas se poidan acoller á regra de minimiis ou mesmo ás exencións por categorías, 
establecida pola Unión Europea, o cumprimentos de ditas regras só garantiría, no seu 
caso, a non afectación do mercado intracomunitario, pero non os potenciais efectos 
anticompetitivos que as mesmas poderían causar nun ámbito máis reducido, como é o 
da Comunidade Autónoma de Galicia ou mesmo un ámbito inferior dentro da mesma. 

Por esta razón, a avaliación destas medidas de incentivo económico debe ter en 
conta os seus posibles efectos distorsionadores no específico mercado territorial ao 
que van dirixidas.



O Consello Galego da Competencia efectuou tamén un seguimento das axudas estatais 
notificadas á Comisión Europea ou tramitadas ao abeiro do Regulamento (CE) 800/2008, 
da Comisión Europea, do 6 de agosto de 2008, polo que se declaran determinadas 
categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do 
Tratado {hoxe artigos 107 e 108 TFUE} (Regulamento xeral de exención por categorías).

Do exame da páxina web da Direción Xeral da Competencia da Comisión Europea  
(DG COMP), obtivéronse os seguintes casos, dos que, con carácter previo procede facer 
as seguintes consideracións:

1º Non todos os casos foron notificados en 2011 se nón que varios deles estaban 
en vigor en 2011 aínda que procedían de anos anteriores, xa que a axuda fora 
autorizada por un período superior ao anual.

2º A maioría das axudas outórganse en forma de subvencións directas a través do 
correspondente réxime de axudas que é o que se autoriza pola Comisión Europea. 
Dos casos enumerados só un é unha axuda a unha empresa concreta (Axuda  
“ad hoc” nº N501/2010), a Alumina Española, S.A (ALCOA). 

3º Dos réximes de axudas de que dá conta a web da DG COMP a maioría, concretamente 
17, proceden do IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica), dependente da 
Consellería de Economía e Industria.

4º As axudas autorizadas relaciónanse, en gran medida, coa formación, a innovación 
ou o emprendemento, e moitas delas céntranse en sectores como o turístico e nas 
pequenas e medianas empresas. 

Partindo da información que proporciona a web da DG COMP en materia de axudas 
estatais os casos dos que da conta relativos a Galicia son os seguintes:

N435/2010 Premier boisement de terres non agricoles  
(Mesure 223 Developement Rural) 

Member State: Spain

Region:

ANDALUCIA 
ARAGON 
ASTURIAS 
CANARIAS

EXTREMADURA 
GALICIA 
MADRID 
RIOJA

Primary Objective: Forestry

Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas

Sector: A2 - Forestry and logging

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 09.02.2011 to 31.12.2013

Notification or Registration Date: 07.10.2010

DG Responsible: Agriculture and Rural Development DG

Decision on 09.02.2011: 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 15.03.2011: Official Journal: JOCE C/81/2011 
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SA.32279 Axudas do Igape aos proxectos de consultoría externa dirixidos á análise 
económica-financeiro das pequenas e medianas empresas (Procedemento IG175)

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Aid for consultancy in favour of SMEs (Art. 26)

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 04.01.2011 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 18.01.2011

DG Responsible: Competition DG

2011/X

Publication on 20.07.2011: Official Journal: JOCE C/214/2011   [disclaimer] 

SA.32280 Axudas do Igape para facilitar a análise empresarial 
das empresas galegas cara ao acceso ao Mercado 
Alternativo Bolsista (MAB) (Procedemento IG165) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Aid for consultancy in favour of SMEs (Art. 26)

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 28.02.2011 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 18.01.2011

DG Responsible: Competition DG

2011/X

Publication on 20.07.2011: Official Journal: JOCE C/214/2011   [disclaimer] 

SA.32289 Axudas do Igape a estudos e análises para a toma 
de medidas específicas (Procedemento IG108) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Aid for consultancy in favour of SMEs (Art. 26)

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 31.01.2011 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 19.01.2011

DG Responsible: Competition DG

2011/X

Publication on 11.03.2011: Official Journal: JOCE C/78/2011   [disclaimer] 



SA.32290 Axudas do Igape para proxectos de tutorización de 
innovación e competitividade nas pymes (Procedemento IG176) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Aid for consultancy in favour of SMEs (Art. 26)

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 31.01.2011 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 19.01.2011

DG Responsible: Competition DG

2011/X

Publication on 20.07.2011: Official Journal: JOCE C/214/2011   [disclaimer] 

SA.32455 Axudas do Igape aos proxectos de elaboración de diagnósticos 
sectoriais e plans estratéxicos (Procedemento IG119)

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Aid for consultancy in favour of SMEs (Art. 26)

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 28.02.2011 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 25.01.2011

DG Responsible: Competition DG

2011/X

Publication on 29.07.2011: Official Journal: JOCE C/2011/224   [disclaimer] 

SA.32460 Axudas do Igape aos proxectos de deseño 
corporativo compartido (Procedemento IG109) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Aid for consultancy in favour of SMEs (Art. 26)

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 28.02.2011 to 31.12.2012

Notification or Registration Date: 26.01.2011

DG Responsible: Competition DG

2011/X

Publication on 11.03.2011: Official Journal: JOCE C/78/2011   [disclaimer] 
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SA.32472 Axudas do Igape aos proxectos de inmersión 
profesional (Procedemento IG177) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Specific training (Art. 38(1))

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 28.02.2011 to 31.12.2012

Notification or Registration Date: 27.01.2011

DG Responsible: Competition DG

2011/X

Publication on 23.09.2011: Official Journal: JOCE C/280/2011   [disclaimer] 

SA.32473 Axudas do Igape aos proxectos de formación 
empresarial (Procedemento IG148) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): General training (Art. 38(2))

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 28.02.2011 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 27.01.2011

DG Responsible: Competition DG

2011/X

Publication on 18.03.2011: Official Journal: JOCE C/87/2010   [disclaimer] 

SA.32474 Axudas do Igape aos proxectos tutelados de intercambio 
de experiencia para a innovación (Procedemento IG118) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Specific training (Art. 38(1))

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 28.02.2011 to 31.12.2012

Notification or Registration Date: 27.01.2011

DG Responsible: Competition DG

2011/X

Publication on 02.12.2011: Official Journal: JOCE C/352/2011   [disclaimer] 



SA.32910 Apoio á creación e consolidación dos clusters 
empresariais galegos, para o ano 2011 (IN540A) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s):
Aid for consultancy in favour of SMEs (Art. 26) 
General training (Art. 38(2))

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 06.04.2011 to 30.09.2011

Notification or Registration Date: 20.04.2011

DG Responsible: Competition DG

2011/X

Publication on 10.06.2011: Official Journal: JOCE C/171/2011   [disclaimer] 

SA.32996 Aide aux sylviculteurs touchés par le ravageur du 
nématode du bois de pin BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Primary Objective: Forestry

Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas

Legal basis secondary:
Agriculture - Community Guidelines for State Aid in 
the Agriculture and Forestry Sector 2007-2013

Sector: A2 - Forestry and logging

Aid instrument: Subsidised services

Case Type: Scheme 

Duration: from 07.07.2011 to 31.12.2013

Notification or Registration Date: 12.05.2011

DG Responsible: Agriculture and Rural Development DG

2011/X

Decision on 07.07.2011: 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 13.08.2011: Official Journal: JOCE C/237/2011 
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SA.33071 Axudas do Igape para facilitar a análise empresarial 
das empresas galegas cara ao acceso ao Mercado 
Alternativo Bolsista (MAB) (Procedemento IG165) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Aid for consultancy in favour of SMEs (Art. 26)

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 28.02.2011 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 25.05.2011

DG Responsible: Competition DG

2011/X

Publication on 09.07.2011: Official Journal: JOCE C/205/2011   [disclaimer] 

SA.33528 Subvencións para investimentos innovadores para o crecemento 
empresarial no ámbito da Comunidade autónoma de Galicia. IN 848A

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Regional aid Scheme

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 27.07.2011 to 27.01.2012

Notification or Registration Date: 19.08.2011

DG Responsible: Competition DG

2011/X

Publication on 07.10.2011: Official Journal: JOCE C/296/2011   [disclaimer] 

X183/2010 Axudas do Igape aos proxectos de creación de pequenas e medianas 
empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas 
novas promovidas por novos emprendedores (Procedemento IG107) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s):
Regional aid Scheme 
Aid for newly created small enterprises (Art.14) 
Aid for consultancy in favour of SMEs (Art. 26)

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 09.04.2010 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 16.04.2010

DG Responsible: Competition DG

Publication on 18.05.2010: Official Journal: JOCE C/127/2010   [disclaimer] 



X193/2010 Axudas do Igape aos proxectos de inmersión 
profesional (Procedemento IG177) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Specific training (Art. 38(1))

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 21.05.2010 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 03.05.2010

DG Responsible: Competition DG

Publication on 11.06.2010: Official Journal: JOCE C/153/2010   [disclaimer] 

X196/2010 Axudas do Igape aos proxectos de formación 
empresarial (Procedemento IG148) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Specific training (Art. 38(1))

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 21.05.2010 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 03.05.2010

DG Responsible: Competition DG

Publication on 11.06.2010: Official Journal: JOCE C/153/2010   [disclaimer] 

X197/2010 Axudas do Igape aos proxectos tutelados de intercambio 
de experiencia para a innovación (Procedemento IG118)

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Specific training (Art. 38(1))

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 21.05.2010 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 03.05.2010

DG Responsible: Competition DG

Publication on 11.06.2010: Official Journal: JOCE C/153/2010   [disclaimer] 
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X205/2010 Axudas do Igape aos proxectos de deseño 
corporativo compartido (Procedemento IG109) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Aid for consultancy in favour of SMEs (Art. 26)

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 21.05.2010 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 10.05.2010

DG Responsible: Competition DG

Publication on 29.06.2010: Official Journal: JOCE C/170/2010   [disclaimer] 

X264/2010 Axudas do Igape para proxectos de servizos 
avanzados intensivos en emprego (IG101) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s):
Regional aid Scheme 
Specific training (Art. 38(1))

Sector: M - Professional, scientific and technical activities

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 19.03.2008 to 31.12.2013

Notification or Registration Date: 14.06.2010

DG Responsible: Competition DG

Publication on 20.07.2010: Official Journal: JOCE C/197/2010   [disclaimer] 

X28/2010 Axudas rexionais ao investimento e emprego na Comunidade Autónoma 
de Galicia en aplicación do Regulamento (CE) 800/2008, de 6 de agosto de 2008

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Regional aid Scheme

Aid instrument:

Direct grant 
Guarantee 
Interest subsidy 
Repayable advances 
Soft loan

Case Type: Scheme 

Duration: from 15.12.2009 to 31.12.2013

Notification or Registration Date: 13.01.2010

DG Responsible: Competition DG

Publication on 16.02.2010: Official Journal: JOCE C/39/2010   [disclaimer] 



X337/2010 Subvencións a entidades privadas para a potenciación e 
mellora do turismo de saúde da Comunidade Autónoma de Galicia 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Regional aid Scheme

Sector: I55.01 - Hotels and similar accommodation

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 08.05.2010 to 31.12.2013

Notification or Registration Date: 24.08.2010

DG Responsible: Competition DG

Publication on 06.05.2011: Official Journal: JOCE C/136/2011   [disclaimer] 

X338/2010 Subvencións para a potenciación e mellora do turismo 
mediante a creación de aldeas de turismo rural ou mellora de 
establecementos existentes do turismo rural e oferta complementaria

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Regional aid Scheme

Sector: I55.01 - Hotels and similar accommodation

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 27.05.2010 to 31.12.2013

Notification or Registration Date: 24.08.2010

DG Responsible: Competition DG

Publication on 06.05.2011: Official Journal: JOCE C/136/2011   [disclaimer] 

X339/2010 Subvencións destinadas a incentivar a implantación e mellora das 
empresas de turismo activo, aventura, actividades de lecer e tempo libre

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Regional aid Scheme

Sector: I55.01 - Hotels and similar accommodation

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 27.05.2010 to 31.12.2013

Notification or Registration Date: 24.08.2010

DG Responsible: Competition DG

Publication on 06.05.2011: Official Journal: JOCE C/136/2011   [disclaimer] 
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X340/2010 Subvencións a entidades privadas para a potenciación e 
mellora do turismo mediante axudas para a mellora da infraestrutura 
de hoteis (grupo I) da Comunidade Autónoma de Galicia 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s): Regional aid Scheme

Sector: I55.01 - Hotels and similar accommodation

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 01.05.2010 to 31.12.2013

Notification or Registration Date: 24.08.2010

DG Responsible: Competition DG

Publication on 20.10.2010: Official Journal: JOCE C/284/2010   [disclaimer] 

N424/2010 Axudas para o despregamento de infraestruturas de banda 
ancha no marco do Plan Director de Banda Ancha de Galicia 2010-2013

Member State: Spain

Region: GALICIA

Primary Objective: Sectoral development

Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas

Legal basis secondary: Broadband - Broadband Guidelines 2009

Sector: J61 - Telecommunications

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 01.05.2010 to 31.12.2013

Notification or Registration Date: 20.04.2010

DG Responsible: Competition DG

Decision on 10.11.2010: 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   en   
[disclaimer] 

Publication on 01.02.2011: Official Journal: JOCE C/32/2011 



N434/2010 Première installation de systèmes agroforestiers sur 
des terres agricoles” (Mesure 222 du Developement Rural) 

Member State: Spain

Region:

ARAGON 
ASTURIAS 
CANARIAS 
EXTREMADURA 
GALICIA

Primary Objective: Forestry

Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas

Sector: A2 - Forestry and logging

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: until 31.12.2013

Notification or Registration Date: 07.10.2010

DG Responsible: Agriculture and Rural Development DG

Decision on 21.12.2010: Article 4(3) - decision not to raise objections

Decision Text: Letter to the Member State - working language   en   
[disclaimer] 

Publication on 26.02.2011: Official Journal: JOCE C/62/2011 

N435/2010 Premier boisement de terres non agricoles 
(Mesure 223 Developement Rural) 

Member State: Spain

Region:

ANDALUCIA 
ARAGON 
ASTURIAS 
CANARIAS

EXTREMADURA 
GALICIA 
MADRID 
RIOJA

Primary Objective: Forestry

Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas

Sector: A2 - Forestry and logging

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 09.02.2011 to 31.12.2013

Notification or Registration Date: 07.10.2010

DG Responsible: Agriculture and Rural Development DG

Decision on 09.02.2011: 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 15.03.2011: Official Journal: JOCE C/81/2011 
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N501/2010 Aid to fuel switching for Alúmina Española SA (ALCOA)- Galicia 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Primary Objective: Environmental protection

Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas

Legal basis secondary: Environment - Environmental Aid Guidelines, 2008-2014

Sector: C24.04.02 - Aluminium production

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Ad Hoc Case 

Duration: from 17.12.2010 to 31.12.2011

Notification or Registration Date: 03.11.2010

DG Responsible: Competition DG

Decision on 17.12.2010: 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   en   
[disclaimer] 

Publication on 20.07.2011: Official Journal: JOCE C/213/2011 

N87/2010 Aides aux groupements de producteurs de plants vivants et produits de 
la floriculture pour améliorer la production, la commercialisation et la formation. 

Member State: Spain

Region:

ANDALUCIA 
CASTILLA-LA MANCHA 
CATALUNA 
COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA 
GALICIA 
MADRID 
MURCIA

Primary Objective: Investment in agricultural holdings

Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas

Sector: A - Agriculture, forestry and fishing

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 30.06.2010 to 31.12.2013

Notification or Registration Date: 08.03.2010

DG Responsible: Agriculture and Rural Development DG

Decision on 28.04.2010: 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 27.08.2010: Official Journal: JOCE C/231/2010 



X107/2010 Axudas do Igape para proxectos de deseño (IG109) 

Member State: Spain

Region: GALICIA

Objective(s):

Aid for consultancy in favour of SMEs (Art. 26) 
Aid for industrial property rights costs for SMEs (Art. 33) 
Aid for innovation advisory services and for 
innovation support services (Art. 36)

Aid instrument: Direct grant

Case Type: Scheme 

Duration: from 30.04.2009 to 31.12.2013

Notification or Registration Date: 24.02.2010

DG Responsible: Competition DG

Publication on 20.07.2010: Official Journal: JOCE C/197/2010   [disclaimer] 

c) Exercicio de funcións de arbitraxe

O Consello Galego da Competencia ten recoñecida pola súa lei de creación, a 
realización de funcións de arbitraxe, tanto de dereito coma de equidade, nos ámbitos 
que lle encomenden as leis ou que lle sexan solicitadas polos operadores económicos en 
aplicación da Lei 30/2003, do 23 de decembro, de arbitraxe, ou da norma que a substitúa.

Nos seus meses de existencia o Consello Galego da Competencia tampouco foi 
requirido para realizar funcións arbitrais en materia de competencia. Non obstante, 
esta función, recollida na nosa lexislación de competencia desde 1989, cada vez con 
maior amplitude, non ten acadado en España un efectivo desenvolvemento práctico, 
non existindo antecedentes nin no caso da Comisión Nacional de la Competencia nin 
das distintas Autoridades autonómicas de competencia españolas.

d)  Funcións consultivas

A configuración do Consello Galego da Competencia como órgano de carácter consultivo 
en materia de competencia constitúe unha das actividades que debe adquirir maior 
relevancia.

Ampla lexitimación para solicitar ditame do Consello Galego da Competencia

A Lei de creación do Consello Galego da Competencia recoñece no seu artigo 7 
(“Funcións consultivas”), unha ampla lexitimación para solicitar a emisión de ditos 
informes consultivos, xa que tales informes poderán ser solicitados polo Parlamento 
de Galicia, polo Consello da Xunta de Galicia e polos seus conselleiros e conselleiras, 
así como polas corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia, así como 
polas asociacións de consumidores ou usuarios e polas asociacións de empresarios 
ou produtores.

As solicitude de ditame poderán versar sobre calquera cuestión relativa á 
competencia, o que permite aproveitar o alto grao de especialización do organismo no 
eido da libre competencia

De xeito especial, o citado precepto recolle, no seu parágrafo 1º, unha breve 
enumeración de supostos nos que “[e]n todo caso” o consello deberá emitir ditame.
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Se trata das “propostas de normas que afecten a competencia e, en particular, os 
anteproxectos de lei polos que se modifique ou derrogue, total ou parcialmente, este 
texto legal, así como sobre os proxectos de normas regulamentarias que o desenvolvan.”; 
“os proxectos de apertura de grandes establecementos comerciais no ámbito territorial 
da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o establecido na Lei 13/2010, do 17 de 
decembro, do comercio interior de Galicia, ou norma que a substitúa, desde a perspectiva 
do seu impacto sobre as condicións de competencia.” e “os anteproxectos de lei e 
proxectos doutras disposicións autonómicas de carácter xeral que poidan ter algún 
efecto sobre a competencia efectiva nos mercados.”

Neste supostos especificamente enumerados pola vixente Lei 1/2011, o informe do 
Consello Galego da Competencia ten carácter preceptivo, aínda que non vinculante.

Ten especial interese o caso dos “anteproxectos de lei e proxectos doutras disposicións 
autonómicas de carácter xeral que poidan ter algún efecto sobre a competencia efectiva 
nos mercados.”, na medida en que con frecuencia as novas normas poden restrinxir a 
competencia, o que fai preciso valorar se a solución elixida para conseguir o obxectivo 
perseguido pola nova norma pode alcanzarse sen restrición algunha o do xeito menos 
restrictivo posible. 

O Consello Galego da Competencia quere por de manifesto como, segundo as mellores 
prácticas ao respecto destacan a importancia de que o ditame lle sexa requirido polo 
propio órgano propoñente da norma e na fase inicial da súa elaboración, é dicir, cando se 
dispoña xa dun texto articulado pero antes de que se inicie a solicitude doutros informes 
ou mesmo da fase de información pública, xa que deste xeito será posible detectar os 
posibles efectos anticompetitivos que puideran presentarse e elixir, no seu caso, de ser 
necesario, a opción que resulte menos restrictiva.

O Consello Galego da Competencia porá especial énfase en trasladas 
a todos os órganos da Xunta de Galicia a importancia da avaliación dos 
posibles efectos distorsionadores da competencia que poidan derivar 

do exercicio da potestade normativa, tanto na elaboración de proxectos 
de lei a tramitar polo Parlamento Galego, como no exercicio da potestade 

regulamentaria que corresponde á propia Xunta de Galicia.

Informes normativos

Neste campo debemos destacar a elaboración de tres informes normativos elaborados 
a petición da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio, da Consellería de Facenda, sobre 
proxectos de normas. 

Informes sobre os proxectos de apertura de grandes establecementos comerciais no 

ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia 

Neste ámbito o Consello Galego da Competencia emitiu, a solicitude da Dirección Xeral 
de Comercio, da Consellería de Economía e Industria, 7 informes desta natureza.

O estudo comparado do número de informes requiridos en 2011 respecto de anos 
anteriores, xa que o extinto Tribunal Galego de Defensa da Competencia tiña recoñecida 
idéntica función, permite avaliar un notable incremento no número de solicitudes de 



apertura de grandes establecementos comerciais, o que pode interpretarse nun sentido 
positivo respecto das expectativas de recuperación da actividade económica en Galicia. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Informes sobre instalación de 
grandes establecementos comerciais

85 36 10 6 0 1 77

567

Exercicio de función consultivas a petición de organizacións empresariais.

Asemade, e a solicitude dunha asociación empresarial, concretamente, da Asociación 
de Empresarios de Materiales para la Construcción (ASEMACO), o Consello Galego da 
Competencia aprobou no 2011 un informe consultivo sobre a “Morosidade comercial”, 
salientando as seguintes conclusións:

1º O Consello Galego da Competencia quere pór de manifesto a súa preocupación 
polos efectos negativos que a morosidade comercial ten para o funcionamento 
libre e eficiente dos mercados.

2º O Consello Galego da Competencia entende que a vixente regulación española 
contida na Lei 15/2010, que modifica a Lei 3/2004 pola que se estableceron medidas 
de loita contra a morosidade é claramente contraria ao espírito da nova regulación 
comunitaria contida na Directiva 2011/7/EU, polo que se debería acometer o 
proceso de adaptación o máis rápido posible, sen esperar ao vencemento dos 
prazos concedidos para iso.

3º O Consello Galego da Competencia quere deixar claro que o incumprimento do 
disposto na normativa sobre morosidade non constitúe,en se mesma, unha 
infracción das normas da competencia e polo tanto a súa sanción excede ás 
atribucións recoñecidas a este organismo.

4º Non obstante o Consello Galego da Competencia podería actuar, mesmo de oficio, 
cando dito incumprimento teña a súa orixe nunha das condutas prohibidas 
pola lexislación de competencia, tales como un acordo entre empresarios para 
establecer prazos de pago comúns ou a imposición abusiva de prazos de pago 
excesivamente longos por unha empresa dominante. 

e) Realización de estudos, informes sectoriais e recomendacións 

No ámbito da promoción da competencia en Galicia, o Consello Galego da Competencia 
desenvolveu no 2011 diversas iniciativas dirixidas a sectores específicos, que de xeito 
breve imos expor:

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

Neste ámbito debemos destacar a campaña realizada polo Consello Galego da 
Competencia ofrecendo indicacións sobre o funcionamento competitivo do mercado 
dos uniformes escolares en Galicia.

5. No 2005 tiveron entrada 9 expedientes, dos que se resolveron no mesmo ano 8.

6. En 2006 resolveuse o expediente GEC 9/2006, que tivo a súa entrada en 2005.

7. No 2011, emitiuse un novo informe relativo ao mesmo expediente que dera orixe ao Informe GEC 8/2005. Centros Comerciales 
Carrefour, S.A., Concello de Santiago de Compostela (A Coruña), por ter caducada a licenza concedida no seu día.
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Con tal obxectivo, o Consello Galego da Competencia dirixiu unha carta a todos os 
centros escolares que utilizan uniforme escolar en Galicia para intentar pór freo aos 
elevados prezos que con frecuencia alcanzan estas pezas e outros equipamentos, 
como consecuencia da falta de competencia efectiva entre as empresas encargadas 
da súa comercialización.

O Consello Galego da Competencia destacou que o prezo dos uniformes é unha 
cuestión que repercute directamente no custo que teñen que soportar as familias de cara 
ao comezo de cada curso escolar, polo recordoulles aos centros escolares a importancia 
de cumprir a Lei de defensa da competencia, cuxa finalidade é protexer a competencia 
nos mercados en beneficio dos consumidores, quen son os principais beneficiarios da 
rivalidade entre os operadores, que se traduce normalmente en prezos máis baixos e 
mellores produtos.

Na súa comunicación aos centros, o Consello Galego da Competencia recórdalles que 
son titulares dos signos distintivos que utilizan como carta de presentación na sociedade 
(denominación, escudo, uniforme, no seu caso, etc.) e que, en virtude de devandita 
titularidade, poden lexitimamente vender os uniformes ou equipamentos que incorporan 
os seus signos distintivos ou permitir a outras empresas que os comercialicen -mediante 
o denominado “contrato de licenza”- a cambio dunha contraprestación económica, 
que pode consistir nunha porcentaxe do prezo de venda ao público do uniforme, unha 
cantidade fixa ou calquera outra forma de compensación.

Se o centro escolar optaba por esta segunda posibilidade, a de conceder unha licenza 
exclusiva a algunha empresa para comercializar os seus uniformes, debía ter en conta 
que a licenza a un único provedor tiña consecuencias negativas para os pais dos seus 
alumnos pois devandito provedor único, ante a ausencia de competencia, podería 
ofrecer prezos superiores ou peores condicións comerciais das que existirían se tivese 
que enfrontarse a empresas rivais. Por esta razón, o centro escolar debía permitir 
ás empresas que o desexasen comercializar os seus uniformes ou equipamentos, 
concedéndolles a oportuna licenza en condicións non discriminatorias.

No caso de o centro escolar optara por comercializar directamente os seus uniformes, 
os centros que se financiaran con fondos públicos (públicos e concertados), tampouco 
poderían impedir que outras empresas os comercializasen, previa solicitude da 
oportuna licenza.

Con esta comunicación, o Consello Galego da Competencia informaba aos centros 
escolares da necesidade de garantir a existencia de competencia entre os distribuidores 
de uniformes e outros equipamentos escolares, o cal redundará en prezos máis baixos 
e mellor calidade dos produtos para os pais dos seus alumnos, así como da obriga do 
centro escolar de cumprir as esixencias que lle impón a Lei de defensa da competencia, 
sen que puideran denegar arbitrariamente as licenzas dos seus signos distintivos ás 
empresas interesadas na súa distribución.

A competencias profesionais en materia de industria, enerxía e minas 

Tamén debe salientarse a colaboración do Consello Galego da Competencia coa 
Consellería de Economía e Industria respecto do conflicto suscitado respecto das 
competencias profesionais en materia de industria, enerxía e minas.



Froito da dita colaboración a Consellería de Economía e Industria, a través da súa 
Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas publicou no DOG8 a INSTRUCIÓN 6/2011, do 
13 de maio, sobre competencias profesionais en materia de industria, enerxía e minas 
coa que se daba solución, de acordo coa posición das Autoridades da competencia, aos 
reiterados conflitos de competencias profesionais entre diferentes ramas da enxeñaría 
respecto á redacción, sinatura, execución e dirección de proxectos en materia de 
industria, enerxía e minas.

En relación coas competencias profesionais dos enxeñeiros de minas en materia de 
instalacións enerxéticas, o Consello Galego da Competencia emitiu informe o 5 de maio 
de 2011 cunha serie de observacións ao respecto, do que se achega copia para o seu 
coñecemento e aplicación do seu contido.

Sobre a base das conclusións do referido informe do Consello Galego da Competencia, 
a instrución ofrece o criterio sobre competencias profesionais, das diferentes ramas 
da enxeñería para redactar, asinar, executar e dirixir proxectos en materia de industria, 
enerxía e minas.

O criterio establecido apoiase na cualificación profesional e o abano de coñecementos 
que configuran o currículo académico de cada disciplina profesional («facultativo 
competente»), sen adscricións excluíntes que poidan dar lugar a «monopolios 
profesionais», salvo esixencia legal expresa.

Esta Instrución constitúe un interesante exemplo da colaboración que debe presidir as 
relacións entre as Autoridades de competencia e os órganos administrativos, tanto no que 
atinxe a elaboración de novas normas, como á aplicación das existentes, co obxecto de 
eliminar trabas ou obstáculos que dificulten o funcionamento competitivo dos mercados.

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.

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

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

g) Funcións de colaboración e coordinación

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

8. DOG Núm. 110, xoves, 9 de xuño de 2011, páx. 14044.
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Neste campo a labor do Consello Galego da Competencia foi especialmente intensa, 
formando parte dos grupos de traballo creados no seno do Consello de Defensa da 
Competencia, que é o órgano de colaboración, coordinación e información recíproca 
entre o Estado e as Comunidades Autónomas para promover a aplicación uniforme da 
lexislación de competencia en España.

Durante o 2011 estiveron activos os Grupos de Traballo sobre Reforma normativa, 
Promoción da Competencia, Asignación de casos e coordinación, así como o relativo á 
Rede de Cooperación Órganos de Competencia (REC). 

No seno do Consello de Defensa da Competencia aprobouse no 2011 as Conclusións 
do Grupo de Traballo de Promoción da Competencia (GTPC) en relación co “Impacto da 
Normativa Autonómica sobre as Condicións de Apertura de Establecementos Comerciais”, 
que analiza a problemática relativa a este tipo de establecementos comerciais na práctica 
desenvolvida nas diferentes Comunidades Autónomas.

Durante o 2011 o Consello Galego da Competencia non foi requirido por ningún 
xulgado con sede na Comunidade Autónoma de Galicia para a achega de información ou 
a presentación de observacións, nin se procedeu de oficio a súa presentación, pois non 
se ten constancia de que en ditos xulgados se presentaran demandas sobre cuestións 
relativas aos artigos 1 e 2 da Lei 15/2007, do 3 de febreiro de defensa da competencia.

O Consello Galego da Competencia é plenamente consciente da importancia desta 
función, coñecida como “Amicus curiae”, e o interese do mesmo en prestar toda a 
colaboración que sexa precisa para o exercicio da súa función xurisdiccional. 

Tampouco o Consello Galego da Competencia foi requirido pola Comisión Nacional 
da Competencia para presentar informe algún en expedientes sobre concentracións 
económicas, nos termos previstos no artigo 58.1, segundo parágrafo, da citada Lei 15/2007.

Así mesmo, tampouco o Consello Galego da Competencia solicitou no 2011 informe algún 
aos reguladores sectoriais no marco dos expedientes incoados por condutas restritivas da 
competencia, de acordo co disposto no artigo 17 d) da Lei de defensa da competencia.

3.2.- A actividade da Subdirección de Investigación 2011

O acontecemento máis destacado para o Consello Galego da Competencia no ano 2011 
foi, sen dúbida algunha, o inicio das actividades da Subdirección Xeral de Investigación (de 
adiante SUBDIC). Herdeira do traballo do Servizo de Defensa da Competencia de Galicia, 
non o foi porén do seu encadramento organizativo nin das facultades de investigación. 

En virtude da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da 
Competencia, a SUBDIC xa non depende do órgano superior da Consellería de Facenda 
– coma era o caso do Servizo de Defensa da Competencia- senón que participa 
integramente, en forma e fondo, da plena independencia do CGC no exercicio das súas 
funcións de investigación e instrución. Neste marco, o artigo 25 da Lei encoméndalle a 
instrución dos expedientes de infracción. En particular, a subdirección de investigación 
é a unidade competente para :

a) Instruír e elevar a correspondente proposta de resolución dos expedientes 
sobre condutas restritivas da competencia referidos no artigo 3 da 
presente Lei, conforme aos procedementos establecidos na Lei 15/2007, 
de defensa da competencia, e no Regulamento aprobado por Real decreto 
261/2008, de 22 de febreiro, ou normativa que os substitúa.



b) Resolver sobre as cuestións incidentais que puidesen 
exporse no marco da instrución deses expedientes.

c) Vixiar a execución e cumprimento das resolucións e 
acordos adoptados en aplicación da presente Lei.

d) Elaborar os informes sobre condutas restritivas 
referidos no artigo 4.1 e 2 da presente Lei.

e) Elaborar os informes sobre control de concentracións 
previstos no artigo 4.3 da presente Lei.

f) Colaborar, no ámbito das súas funcións, cos organismos homólogos 
das comunidades autónomas e da Administración xeral do Estado. En 
especial, corresponde á Subdirección de Investigación a competencia 
para realizar e recibir as notificacións a que se refiren os artigos 
2.1, parágrafo primeiro, e 2.2, parágrafo primeiro, da Lei 1/2002, do 
21 de febreiro, de coordinación das competencias do Estado e das 
comunidades autónomas en materia de defensa da competencia.

3.2.1. Entradas no ano 2011

O 2011 supuxo un incremento substancial do número de asuntos sometidos á unidade 
de investigación verbo dos dous exercicios precedentes. A porcentaxe de aumento 
sitúase no umbral do 100% en cómputo bianual. O ritmo de entrada foi bastante uniforme 
se ben produciuse unha certa concentración nos primeiros e últimos meses do ano. 

Entradas 2009 2010 2011
Servicio de Defensa da Competencia 12 14 9
Subdirección de Investigación / / 14

23

3.2.2. Entradas por sectores

A análise deste sector está condicionada polos limites que a Lei 1/2002 impuxo 
á actividade investigadora das Autoridades de Competencia autonómicas, malia o 
cal cómpre destacar a pluralidade de sectores concernidos por presuntas prácticas 
anticompetitivas. Determinadas prácticas dos colexios profesionais, en moitos casos 
derivadas da súa propia normativa, copan o meirande número de reclamacións, situación 
por outra parte común a todas as unidades de investigación autonómicas.

O número de asuntos relativos aos sectores agrario e da automoción reflicte dalgún 
xeito a súa importancia na economía galega. Neste senso, debe destacarse a súa 
extensión obxectiva e os afectados potenciais das prácticas denunciadas.

Mención aparte merecen as queixas en materia de uniformes escolares, froito inmediato 
do labor de promoción do CGC. O interese polo posible carácter anticompetitivo de certos 
comportamentos e a incidencia dos prezos dos uniformes para as economías familiares 
deu lugar a un elevado número de peticións de información e á interposición de dúas 
denuncias no ano 2011.



Memoria de  
actividades
2011

30 / 31

Análise das  
actividades  
do CGC no 2011 

3.2.3. Investigacións iniciadas

Mostra do crecente coñecemento do GCG por parte da sociedade galega é a enorme 
proporción de investigacións iniciadas a instancia de parte verbo das verificadas de 
oficio. 

Investigacións 2011

De oficio  3

Por denuncia 20

3.2.4. Órgano de asignación
Outra manifestación do grao de penetración social do CGC radica en que a práctica 

totalidade das investigacións foron iniciadas pola SUBDIC. As procedentes da asignación 
de casos nacidos dunha denuncia presentada ante a Dirección de Investigación da CNC. 
Este estremo é sintomático verbo do acontecido nos dous exercicios precedentes.

Investigacións 2011

Iniciadas pola Subdirección de Investigación 20

Remitidas pola DI da CNC 3

Investigacións remitidas pola DI da CNC
Expte. Núm. Ano Data de remisión da CNC

4/2011 2011 18/01/2011
16/2011 2011 01/09/2011
23/2011 2011 10/10/2011



3.2.5. Información reservada e instrucción

Por razón da fase do procedemento seguido ante a unidade de investigación, o 
seguinte cadro distingue entre os expedientes sometidos á información reservada e 
aqueles sobre os que xa foi incoado un procedemento sancionador. Cómpre destacar que 
a totalidade das actuacións de información reservada e as de instrución, foron adoptadas 
pola SUBDIC desde maio de 2011.

Fases do procedemento 2011
Información reservada 15
Fase de instrución  5

EXPEDIENTES SANCIONADORES EN FASE DE INSTRUCIÓN

Expte. Núm. Ano
Data do Acordo 

de Incoación
Situación a finales 

do 2011
12/2011 2011 7/9/2011 En trámite
15/2010 2010 8/9/2011 En trámite
18/2011 2011 30/9/2011 En trámite
19/2011 2011 30/9/2011 En trámite
12/2009 2009 5/11/2011 En trámite

3.2.6. Propostas de resolucións:

No ano 2011 foi ditada tan só unha proposta de resolución, na que se propuxo o arquivo 
da denuncia presentada. Non foi emitida ningunha proposta de resolución sancionadora.

Propostas de resolucións 2011
Proposta de sanción: 0
Proposta de arquivo 1

04. 
Obxectivo  
do CGC para 2013 
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OBXECTIVO DO CGC 
PARA 2012 
Diagnóstico de 
situación

4.1. Diagnóstico da situación

A adopción de importantes medidas de carácter estrutural e de contención do gasto na 
Economía española están pendentes de producir os seus froitos nun contexto marcado 
pola dúbida e a inestabilidade. Esta situación xeral deixa sentir os seus efectos en Galicia 
de xeito evidente. O tecido industrial galego, formado fundamentalmente por pemes e a 
dificultade de acceso ao crédito mantense en 2012 o que fai que o panorama económico 
sega a ser especialmente delicado no horizonte do 2013. 

Esta situación esixe desde as administracións públicas non so manter, senón reforzar 
o impulso de políticas favorecedoras do funcionamento competitivo, promovendo 
políticas procompetitivas e, ao mesmo tempo, eliminando os obstáculos á competencia, 
sancionando, no seu caso, as prácticas que as restrinxan. A defensa e promoción 
da competencia continúan a ser, elementos esenciais para poder superar a crise e 
emprender de xeito decisivo a senda da recuperación económica.

4.2. Estratexias en que incide

A creación do Consello Galego da Competencia pola Lei 1/2011, do 28 de febreiro, 
reguladora do Consello Galego da Competencia, ten demostrado ser unha oportunidade que 
non se debe desaproveitar para impulsar o funcionamento competitivo do mercado galego.

A súa posible fusión con Consumo pode resultar proveitosa desde a perspectiva 
do interese de Galicia pola ampla coincidencia de intereses. Non obstante, mentres 
o proceso non se concrete o CGC vai traballar nas mesmas liñas que se recolleron no 
seu Plan de lanzamento para os anos 2011-2012, afondando nos seus obxectivos e 
prioridades, tendo en consideración que as referidas a plena posta en funcionamento do 
Consello tense cumprido xa de xeito satisfactorio.

As prioridades do CGC para o próximo ano son:

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

2º Protección dos consumidores fronte a condutas anticompetitivas. 

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

4.3. Obxectivos operativos

A) Obxectivos relacionados coa función sancionadora.
1º Resolución eficiente das denuncias.

2º Posta en marcha de mecanismos eficaces de vixilancia dos mercados galegos e 
fomento das actuacións de oficio.

B) Obxectivos relacionados coa función de promoción da competencia.
3º Elaboración de informes sobre sectores económicos.

4º Asesoramento e control da actividade da Administración relacionada  
coa libre competencia.



05. 
Informe sobre a  
situación da competencia  
en Galicia no ano 2011  
(sector comercial) 

5.1.- Introdución

Un ano máis, o Consello Galego da Competencia continúa a facer o seu informe 
sobre a situación da competencia en Galicia correspondendo o do ano 2011 ao sector 
comercial. O informe elabórase en cumprimento do disposto no artigo 17 da Lei 1/2011, 
do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia e ten como base unha 
consulta realizada a empresas comerciais galegas para coñecer a súa percepción sobre 
a competencia.

O informe sobre a situación da competencia, que primeiro o Tribunal Galego de Defensa 
da Competencia e agora o Consello Galego da Competencia veñen realizando de forma 
ininterrompida desde o ano 2006 se está a amosar coma un instrumento especialmente 
valioso tanto para coñecer o impacto da actuación do Consello como para orientar accións 
futuras. Ademais, o valor do informe se incrementa na medida en que, co paso dos anos, 
permite facer comparacións e constatar a evolución da percepción sobre a competencia 
entre os empresarios galegos.

No presente informe, a situación xeral da competencia en Galicia analízase a través dos 
resultados do estudo das percepcións sobre a competencia por parte dos responsables 
das empresas galegas do sector comercial levado a cabo por iniciativa do Consello Galego 
da Competencia no ano 2011.

5.2.- Estudo sobre a percepción da competencia 
das empresas comerciais galegas

5.2.1.- Obxectivos do estudo e ficha técnica

No ano 2006, á vista da necesidade de coñecer a situación da defensa da competencia 
en Galicia, o Tribunal Galego de Defensa da Competencia decidiu realizar un estudo pioneiro 
en España sobre a percepción da competencia polos empresarios da comunidade galega, 
utilizando como base os argumentos e os precedentes establecidos pola “Office of Fair 
Trading” do Reino Unido. A partir dese momento, o Tribunal continuou a repetir o estudo 
cada ano, alternando o seu enfoque entre as empresas comerciais e as non comerciais. 
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A principal finalidade do estudo e recoller a opinión dos empresarios galegos sobre as 
seguintes cuestións:

1º A frecuencia coa que se producen no seu sector determinadas condutas 
relacionadas coa competencia nos mercados e a súa evolución e efecto sobre a 
actividade da empresa.

2º Os valores relativos a algunhas percepcións sobre o mercado e a defensa da 
competencia en Galicia.

3º O grao de notoriedade dos órganos de defensa da competencia españois e galegos.

Na consulta realizada no ano 2011 fixéronse un total de 814 entrevistas. A ficha 
técnica do estudo e as características das empresas enquisadas son as seguintes:

FICHA TÉCNICA DO ESTUDO

Tamaño da mostra 814 entrevistas

Erro da mostra
Nivel de confianza do 95,45% (dos sigmas). P=Q=50% 
como hipótese máis desfavorable, o erro máximo 
admitido para o conxunto da mostra é de ±3,477%

Universo

Empresas comerciais con sede en Galicia correspondentes á sección 
G (divisións 45, 46 e 47) da Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas CNAE 2009 (universo de 51.054 empresas, segundo 
o Directorio Central de Empresas do INE a 1 de xaneiro de 2011)

Afixación

Polietápica, proporcional segundo o tipo de comercialización 
(venda e reparación de vehículos de motor e motocicletas; polo 
xunto e intermediarios; ou polo miúdo); aleatoria para a selección 
da empresa utilizando como fonte a base de datos ARDAN 
GALICIA do ano 2011, e bases de datos propias da empresa

Selección mostral
Realizada de forma aleatoria afixada proporcionalmente por tamaño 
e sector, tendo en conta criterios de representatividade provincial

Recollida de información Telefónica asistida por computador (sistema CATI)

Período da enquisa 12 de decembro de 2011 ao 30 de decembro de 2011

5.2.2 Características das empresas enquisadas

Por xunto

505

Polo miúdo

217

Venda e reparación de 
vehículos a motor e 
motocicletas

92

11%

27%

62%

Número e porcentaxe 
de empresas 
enquisadas segundo se 
dediquen o comercio 
polo xunto, polo miúdo 
ou a venda e reparación 
de vehículos a motor e 
motocicletas.

Seis de cada dez empresas do total de establecementos comerciais enquisados 
intégranse no sector polo xunto, o resto pertencen o sector polo miúdo (case tres de 
cada dez) e a venda e reparación de vehículos a motor e motocicletas (un de cada dez).



Lugo

108

13%

Ourense

89

11%

Pontevedra

298
37% 39% A Coruña

319

Número e porcentaxe 
de empresas 
enquisadas segundo a 
provincia onde se 
atope a súa sede 
social

Case o 80% das empresas comerciais enquisadas atópanse localizadas nas 
provincias de A Coruña e Pontevedra, sendo a porcentaxe restante distribuída entre 
as provincias de Ourense e Lugo. 

Sector no que opera 
prioritariamente a 
empresa

Outros 
sectores

Alimentación

39,4%

14,5%

15,8%

Téxtil Mobles e aparatos de iluminac.

4,9%
Electrodomestic., 
radio, tv e son5,5%
Ferraxaría, 
pinturas e vidro5,2%

3,3%

11,3%

Libros, prensa e 
papelería

Venda/Reparac. 
de vehíc. a motor

Tipo de localización na 
que se atopa o 
establecemento

4,3%

5,0%
39,7%

30,7%
20,3%

Rúa, zona non 
céntrica de forma 

independ.

Rúa, zona céntrica 
de forma independ.

Rúa dentro dun 
CCA ou Organizac. 
Comerc.

Centro Comercial

Outras 
ubicacións
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Catro de cada dez empresas comerciais enquisadas localízanse nunha zona céntrica 
de forma independente (39,7%); tres de cada dez atópanse nunha zona non céntrica de 
forma independente (30,7%). Así, é de destacar o alto número de empresas que non se 
localizan en zonas céntricas.

Porcentaxe de 
empresas enquisadas 
segundo tempo 
de actividade no 
mercado

0,7%

2,5%
De 3 a 5 anos2,0%

De 5 a 10 anos12,7%

82,2%Máis de 
10 anos

Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos

Oito de cada dez empresas comerciais enquisadas afirman levar máis de 10 anos de 
actividade no mercado, que xunto coas que afirman levar de 5 a 10 anos, case supoñen o 
95% do total das empresas consultadas.

O establecemento 
que representa/ou 
o que pertence...

8,0%

7,1%

2,2%82,7%É independente

Pertence a unha 
cadea de comercios

Pertene a unha rede 
de franq./concesión.

Forma parte dunha 
empresa produtora

Oito de cada dez empresas comerciais enquisadas son independentes, mentres que 
preto de dous de cada dez pertence a unha cadea de comercios, a unha rede de franquías/
concesionarios ou a unha empresa produtora.



Porcentaxe de 
empresas enquisadas 
segundo o número 
de persoas que 
traballan a tempo 
completo

De 4 a 5 Persoas

17,8%

28,5%

15,8%

18,3% 19,5%

De 6 a 10 Persoas Máis de 10 Persoas

Só unha Persoa 
(Autónom.)

De 2 a 3 Persoas

Case o 20% das empresas comerciais enquisadas teñen máis de 10 persoas traballando 
no seu establecemento, mentres que case o 18% soamente conta cunha persoa.

Preséntanse a continuación os resultados máis saliantables do estudo realizado a 
partires da enquisa.

5.2.3.- A importancia da libre competencia

¿A competencia 
fai mellorar o 
comercio?

¿A competencia 
favorece aos 
consumidores?

¿A competencia é 
boa para a 
sociedade?

¿As empresas 
que desenvolven 
a súa actividade 
en mercados moi 
competitivos 
fanse máis 
eficientes?

17,2%7,9% 6,4%4,2%

74,9% 89,4%

85,3% 82,9%

8,5%6,3% 9,2%7,9%

NONNS/NC

NONNS/NC NONNS/NC

NONNS/NC

SI

SI

SI

SI

Existe unha alta porcentaxe de empresas comerciais entrevistadas que consideran 
que a competencia fai mellorar o comercio, favorece aos consumidores, é boa para a 
sociedade e mellora, en xeral, a eficacia das empresas, como fiel reflexo da consideración 
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dos beneficios da libre competencia nos mercados. Se ben, existe un 17,2% das empresas 
que consideran que a competencia non fai mellorar o comercio e entre un 6% e un 8% que 
non favorece aos consumidores nin a sociedade. Este aspecto deriva da opinión que as 
pequenas empresas comerciais atopan dificultades para enfrontarse a unha elevada 
competencia, fundamentalmente debido o seu reducido tamaño. 

¿No seu sector 
existe suficiente ou 
insuficiente regulación 
para que exista unha 
competencia xusta 
e libre?

6,5%

35,5%

32,1%

15,6%

Non Sabe

10,1%

0,2%
Demasiada Regulación

Non Contesta

Nula Regulación

Escasa Regulación

Suficiente 
Regulación

Preto do 50% das empresas comerciais enquisadas consideran que existe escasa 
ou nula regulación no seu sector para que prevaleza unha competencia xusta e libre, 
mentres que un 35,5% considera que esta é suficiente. Destacar, que un 10% das empresas 
consultadas responde descoñecer se o nivel de regulación do seu sector é nulo, escaso, 
suficiente ou excesivo.

¿Cre vostede 
que é un deber das 
Administracións 
Públicas garantir 
a existencia 
de mercados 
competitivos?

NON

NS/NC

SI

9,3%

82,9%

7,7%

Máis do 80% das empresas comerciais enquisadas cren que deben ser as administracións 
públicas as que garantan a existencia de mercados competitivos. O nove por cento das 
empresas consideran que ese papel correspóndelle aos propios mercados a través dunha 
autorregulación da oferta e a demanda, evitando prácticas colusorias ou de dominio.



5.2.4.- Grao de coñecemento das condutas prohibidas

21,0%

58,7%

19,3%

1,0%

23,6%

54,2%

21,1%

1,1%

11,9%

69,4%

18,4%

0,2%

Está 
Prohibido

Non 
contesta

Non
sabe

Está 
Permitido

Con relación o grado de coñecemento das condutas prohibidas, arredor dun 20% das 
empresas comerciais enquisadas non coñecen as prohibicións relativas ós acordos 
entre empresas competidoras para fixar prezos, expulsar a un competidor do mercado 
ou repartirse os clientes ou zonas onde comercializan os seus produtos. En ocasións, 
aínda sabendo que estas prácticas están prohibidas, consideran que sería adecuada a 
súa legalización. 

Falando en termos xerais, nunha escala de 1 a 10, onde 1 sería “O meu mercado está 
pechado, ten moitas barreiras á entrada de novas empresas” e 10 sería “O meu sector está 
libre de barreiras á entrada de novas empresas”, ¿onde situaría vostede a súa opinión?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5,5%
9,5%

14,9%
26,9%

21,5%
19,2%

2,6%

1 y 2
3 y 4

5
6 y 7

8 y 9 10
NS/NC
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As empresas comerciais consideran que existe un certo grao de liberdade de entrada 
de novas empresas no seu sector (6,78 sobre 10), se ben, un 14% recoñece que o seu 
mercado está cerrado y ten moitas barreiras á entrada de novas empresas (valores 
iguales ou menores a 4).

Acordos entre 
empresas 
competidoras 
para repartirse o 
mercado

Acordos entre  
empresas 
competidoras 
para fixar os 
prezos dos 
produtos

Venda de 
produtos con 
prezo fixado por 
debaixo do custe

Existencia de 
empresas que 
gozan de axudas 
e subvencións 
inxustificadas da 
administración

52,3%

49,5% 24,1%Non 
ocorre 
nunca

4,5%

11,3%

12,9% 14,6%18,4%

20,6%

24,1%

NS/NC

NS/NC

NS/NC

11,2%

8,1%

34,3%

Ocorre 
con moita 
frecuencia

Ocorre 
raramente

Ocorre 
raramente

Ocorre 
raramente

59,3%

Non 
ocorre 
nunca

Non 
ocorre 
nunca

Non ocorre nunca

2,6%

8,6%

18,3%

NS/NC

11,2%

Ocorre 
raramente

5,4%

8,6%

Ocorre 
con moita 
frecuencia

Ocorre 
con moita 
frecuencia

Ocorre 
con moita 
frecuencia Ocorre con 

bastante 
frecuencia

Ocorre con 
bastante 
frecuencia

Ocorre con 
bastante 

frecuencia

Ocorre con 
bastante 

frecuencia

 

Media 

2,12

1,7

1,49

1,6

Existencia de 
empresas que gozan de axudas e subven-
cións inxustificadas 

da administración

Acordos entre empresas 
competidoras para fixar 

os prezos dos productos

Acordos entre empresas 
competidoras para 

repartirse o mercado

Venda de produtos con 
prezo fixado por

 

debaio do coste

1

 

Non ocorre

 

nunca 

2

 

Ocorre

 

raramente 

3

 

Ocorre 
bastante

 

4

 

Ocorre

 

moito 



Que lle impoñan a 
compra dun 
produto ou dun
surtido completo 
ao mercar outro

Que, sen 
xustificación,  
o seu 
subministrador  
non lle venda 
produtos 

Que lle apliquen 
condicións 
distintas que a 
outras empresas 
para operacións 
similares

Que lle impoñan 
prazos de pago 
excesivos

59,3%

31,0% 59,5%Non 
ocorre 
nunca

2,9%

10,1%

19,4% 11,7%

17,4%

21,9%

22,6%

NS/NC

NS/NC

NS/NC

5,8%

19,2%

Ocorre 
con moita 
frecuencia

Ocorre 
raramente

Ocorre 
raramente

Ocorre 
raramente

70,4%

Non 
ocorre 
nunca

Non 
ocorre 
nunca

Non ocorre nunca

1,4%

2,3%

3,9%

18,7%

NS/NC

5,7%

Ocorre 
raramente

7,9% 9,1%

Ocorre 
con moita 
frecuencia Ocorre con moita 

frecuencia

Ocorre 
con moita 
frecuencia Ocorre con 

bastante 
frecuencia

Ocorre con 
bastante 
frecuencia

Ocorre con 
bastante 

frecuencia

Ocorre con 
bastante frecuencia

Máis do 27% das empresas manifestan que sucede con moita ou bastante frecuencia 
que en operacións similares aplícanlle condicións distintas que a outras empresas. 
Esta porcentaxe de frecuencia vese reducida na imposición da compra dun produto ou 
dun surtido completo o comprar outro, e nos prazos de pago excesivos, cun 13% e 14% 
respectivamente.

Media 

1,5

1,4

2,0

1,3

1,5

Que lle impoñan a 
compra dun produto 

ou dun surtido 
completo ó

 

comprar outro

Que os contratos cos 
subministradores

 teñan termos

 confusos

Que, sen xustificación, o

 

seu subministrador non 
lle venda algún produto

Que lle apliquen 
condicións distintas ca 

outras empresas para 
operacións similares

Que lle impoñan 
prazos de pago 

excesivos

1

 

Non ocorre

 

nunca 

2

 

Ocorre

 

raramente 

3

 

Ocorre 
bastante

 

4

 

Ocorre

 

moito 



Memoria de  
actividades
2011

42 / 43

Informe sobre a  
situación da 
competencia  
en Galicia no  
ano 2011  
(sector comercial) 

5.2.5. Implantación de grandes superficies e liberdade de horarios

Totalmente 
en 

desacordo

Bastante 
en 

desacordo

Bastante 
de acordo

Totalmente 
de acordo NS/NC

A apertura de 
grandes 
establecementos 
comerciais, en 
xeral, mellorou o 
comercio 

A apertura de 
grandes 
establecementos 
comerciais, 
en xeral, 
beneficiou aos 
consumidores 

A apertura de 
grandes 
establecementos 
comerciais 
aumenta a 
competitividade 
do comercio

A liberdade de 
horarios 
comerciais 
favorece aos 
consumidores e a 
competencia

38,1%

15,7%

29,9%

11,1%

18,1%

22,4%

6,9%

42,6%

7,1% 8,1%

16,1%

16,1%

18,3%

43,7%

5,8%

20,5%

20,8%
15,6%

43,7%

5,4%

Sete de cada dez empresas comerciais consultadas consideran que o comercio 
empeorou debido a apertura de grandes establecementos comerciais, se ben seis de 
cada dez considera que incrementou a súa competitividade. No caso dos consumidores, 
estes resultaron beneficiados segundo as empresas xa que máis de seis de cada dez 
responsables consultados están totalmente ou bastante de acordo con esta afirmación. 
Máis da metade das empresas comerciais enquisadas consideran que a liberdade de 
horarios favorece aos consumidores e a competencia (53,3%), fronte a un 41,3% que 
manifesta estar totalmente ou bastante de acordo con esta afirmación. 



5.2.6.- Coñecemento das autoridades de defensa da competencia

¿Coñecía  
vostede a 
existencia 
do “Consello 
Galego da 
Competencia”?

¿Consultou 
algunha  vez a 
páxina web 
do “Consello 
Galego da 
Competencia”?

0,5%
NS/NC

SI

69,8%

14,0%

15,7%
NON

SI, 
un pouco, 
sóalle

SI Non recorda

NON

84,7%

6,2%9,1%

Aproximadamente o 70% das empresas comerciais enquisadas manifestan non 
coñecer a existencia do “Consello Galego da Competencia”, fronte a un 14% que si o 
coñecen e un 15,7% que lles sona. 

Case unha empresa de cada dez que coñece o Consello afirma haber consultado 
algunha vez a súa páxina web.

06. 
Comparación con  
resultados do estudo  
do ano 2009
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41,8%

48,7%

42,4%

60,0% 80,0% 100,0%

Falando no contexto xeral dos negocios no sector como o seu 
¿Con qué frecuencia considera que ocorren as situacións seguintes?

29,5%

0,0% 20,0% 40,0%

Venda de produtos 
con prezo fixado por 

debaixo do coste

Acordos entre empresas 
competidoras para 

repartirse o mercado

2009

2009

2011

2011

Se representa a porcentaxe de respostas correspondentes ás categorías: “Ocorre 
raramente”, “Ocorre con bastante frecuencia” e “Ocorre con moita frecuencia”.

En xeral, diminuíu, no ano 2011 con respecto o 2009, a porcentaxe de empresas 
comerciais que consideran que se venden produtos por debaixo do seu custo e os 
acordos entre empresas competidoras para repartirse o mercado, sendo máis destacable 
a redución neste último caso.

Se representa a porcentaxe de respostas correspondentes ás categorías: “Ocorre 
raramente”, “Ocorre con bastante frecuencia” e “Ocorre con moita frecuencia”.

Se nos centramos na relación cos seus provedores (subministradores), 
¿Ten vivido con moita, pouca ou ningunha frecuencia as 

situacións que lle vou a describir?

38,8%

24,0%

68,6%

49,9%

48,3%

31,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

prazos de pago 
excesivos

Que lle apliquen 
condicións distintas 

que a outras empresas 
para operacións 

similares

Que, sen xustificación, 
o seu suministrador 

non lle venda produtos
2009

2011

2009

2011

2009

2011

Detéctase, en xeral, un menor abuso por parte dos subministradores das empresas 
comerciais galegas, en canto que existe unha menor porcentaxe de empresas no 
2011 que consideran que os seus provedores lle impoñen prazos de pago excesivos 
(axudou en parte a Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de 
decembro), condicións distintas a outras empresas para operacións similares ou que 
sen xustificación no lle vendan produtos.

Que lle impoñan



Para avaliar a súa percepción sobre o mercado, 
¿poderíame indicar o seu grao de acordo coas seguintes afirmacións?

BASTANTE OU TOTALMENTE DE ACORDO

19,7%

24,9%

41,0%

65,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A apertura de grandes 
establecementos 

comerciais, en xeral, 
beneficiou ós 

consumidores

A apertura de grandes 
establecementos 

comerciais, en xeral, 
mellorou o comercio

2009

2011

2009

2011

¿Consultou algunha vez a páxina web do “Consello Galego da Competencia”?

3,5% 3,7%

9,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ano 2007 Ano 2009 Ano 2011

En canto a consulta da páxina web do Consello alego da Competencia, compre destacar o 
importante incremento de empresas comerciais que fixo uso da mesma nos últimos anos.
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