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1. INTRODUCIÓN 
 
O presente informe realízase en cumprimento do disposto na 

Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da 
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, que no seu 
apartado k) do artigo 3.3, sinala que o Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia (TGDC) debe remitir anualmente ao Parlamento a 
Memoria de Actividades e un Informe sobre a Situación da 
Competencia en Galicia. 

 
A realización dun informe desta natureza supón unha novidade 

no eido das funcións dos Tribunais de Defensa da Competencia, xa 
que non o elabora o organismo da Administración Central, nin os das 
Comunidades Autónomas que teñen este Tribunal. 

 
Sen dúbida foi un acerto do lexislador incluír a realización dun 

informe sobre a situación da competencia na nosa Comunidade 
Autónoma. O valor do mesmo maniféstase no feito de que no 
proxecto de nova lei de defensa da competencia, que na actualidade 
se está a debater nas Cortes Xerais, se atopa un requerimento 
semellante para a nova Comisión Nacional de Competencia (CNC) no 
artigo 28.2. do texto remitido do Congreso ao Senado. 

 
O Informe sobre a Situación da Competencia en Galicia 

permitirá coñecer dun xeito dinámico cales son as prácticas e os 
mercados máis sensibles aos incumprimentos das normas de 
competencia, e servirá de reflexión sobre os avances que se vaian 
producindo neste eido. O Tribunal espera que tamén sirva para suxerir 
e vehicular futuras actuacións públicas encamiñadas a incrementar o 
grao de competencia nos diferentes sectores da economía galega. 

 
Con estes obxectivos, o presente informe divídese en oito 

apartados. Despois da introdución expóñense as vantaxes principais 
de protexer a competencia. Esta é un dos piares fundamentais das 
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economías de mercado, e o seu amparo e promoción permiten obter 
mellores froitos en termos de maior produtividade e competitividade 
das empresas, alén de contribuír a unha maior satisfacción dos 
consumidores. Neste apartado expóñense, pois, os efectos 
económicos positivos da competencia que, en definitiva, constitúen a 
xustificación última dos esforzos a prol da mesma e, por tanto, a base 
de todo o sistema de defensa da competencia.  

 
O terceiro apartado está dedicado á análise e comentario dos 

aspectos da competencia aos que fai referencia a normativa, que son: 
prácticas prohibidas, operacións de concentración económica e 
axudas públicas.  

 
No cuarto apartado examínase a situación da competencia 

dende a perspectiva dos expedientes que tiveron efectos en Galicia, 
tanto dos tramitados polas autoridades galegas coma polas estatais. 
No quinto, a situación da competencia é examinada dende a 
perspectiva dos indicadores e, no sexto, tal análise é realizado a partir 
dos resultados da enquisa realizada polo TGDC sobre a percepción 
dos empresarios galegos sobre diversos aspectos do sistema de 
defensa da competencia.  

 
As conclusións derivadas das análises anteriores establécense 

no punto sétimo. Estas son clasificadas en tres grupos: situación 
institucional, situación relativa ás prácticas e situación sectorial.  

 
O apartado oitavo, e último, contén unha serie de 

recomendacións para avanzar nos obxectivos de incrementar a 
competencia nos mercados de Galicia. Son recomendacións que se 
dirixen fundamentalmente aos poderes públicos, pero tamén aos 
cidadáns e ás empresas en xeral, destinatarios últimos das normas de 
defensa da competencia e beneficiarios directos dos seus efectos 
positivos.  
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2. VANTAXES DE INCREMENTAR O NIVEL DE 
COMPETENCIA 

 
A competencia é un dos piares sobre os que se asenta o 

funcionamento eficiente dos mercados. A súa protección e amparo 
resulta imprescindible para que o sistema económico de mercado 
renda os froitos esperados en termos de creación de riqueza, 
desenvolvemento e prosperidade. Para Galicia estas metas son 
altamente importantes, co fin de mellorar a súa posición económica en 
termos relativos a outras áreas e países europeos. 

 
Se Galicia quere avanzar no obxectivo da equiparación coas 

comunidades autónomas españolas máis dinámicas e coas economías 
europeas máis avanzadas cómpre fortalecer a produtividade e a 
competitividade das empresas galegas. A potenciación dos 
mecanismos de competencia na economía de Galicia pode axudar a 
conseguir mellores resultados neses dous ámbitos.  

 
Naturalmente, defender a competencia non implica desatender 

outros aspectos igualmente importantes, tales como: (i) a cooperación 
necesaria entre os axentes económicos para conseguir metas 
produtivas complexas; (ii) a prestación de servizos sociais que só o 
Estado pode subministrar de xeito adecuado; ou (iii) a intervención 
dos poderes públicos para evitar o impacto negativo dun 
funcionamento completamente autónomo dalgúns mercados. Agora 
ben, a competencia entre os axentes económicos –empresas, 
profesionais, e tamén a administración pública no desempeño de 
actividades compatibles co mercado- é unha precondición inescusable 
para que o xogo das forzas do mercado resulte en incrementos de 
produtividade, máis innovación e máis competitividade da nosa 
economía.  
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Ademais dos beneficios da competencia sobre a economía en 
xeral, tamén ten efectos positivos sobre os consumidores e sobre os 
produtores ou subministradores de bens e servizos.  

 
Para os consumidores, a competencia ten efectos claramente 

positivos pois permite dispor de produtos con prezos máis baixos,  
produtos de maior calidade, mellores servizos e máis variedade de 
oferta; en definitiva, unha satisfacción máis completa das súas 
necesidades. É indubidable que os consumidores deben estar entre os 
primeiros interesados en protexer e promover a competencia 
empresarial. 

 
No tocante aos efectos sobre produtores, as empresas e demais 

entidades que se dedican ao subministro de bens e servizos, a 
competencia actúa como un incentivo á redución dos seus custos e á 
introdución de melloras tecnolóxicas, tanto nos produtos coma nos 
procesos produtivos. A consecuencia da acción combinada de 
múltiples axentes económicos operando baixo condicións de 
competencia é unha mellor asignación dos recursos produtivos 
escasos, un estímulo permanente á innovación e á introdución de 
novos procesos produtivos, así como á apertura de novos mercados. 

 
Ademais a competencia induce un proceso de selección san 

entre as empresas, de maneira que as menos eficientes van 
desaparecendo e son substituídas por empresas máis adaptadas ás 
necesidades dos consumidores. Este proceso de destrución creadora,  
posto de manifesto polos tratadistas económicos, é un elemento de 
dinamismo moi importante. A través deste proceso estimúlase o 
incremento da produtividade e da competitividade ao desapareceren 
as empresas menos eficientes e seren substituídas por outras con 
maior nivel de produtividade e máis adaptadas ás necesidades dos 
consumidores.  
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En consecuencia co anterior, a política de defensa da 
competencia debe ir ganando terreo na conciencia da poboación xeral, 
dos axentes económicos e dos responsables políticos. Estes teñen na 
súa man a posibilidade de potenciar ao máximo este instrumento de 
creación de riqueza e crecemento. É precisamente neste marco onde 
se sitúan os órganos de defensa da competencia de Galicia: como 
instrumentos efectivos de promoción e amparo da competencia. 
Naturalmente estes órganos non poden actuar no baleiro, senón que 
necesitan o concurso da sociedade no seu conxunto.  

11
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3. PRÁCTICAS RELACIONADAS COA DEFENSA DA 
COMPETENCIA 

 
O control das prácticas que se consideran como potencialmente 

contrarias á competencia se estrutura en dúas liñas básicas: control de 
condutas e control de estruturas. 

 
No control de condutas os poderes públicos perseguen e tratan 

de evitar os pactos colusorios, o abuso de posición de dominio e as 
prácticas desleais que polas súas características desborden os límites 
da afectación aos suxeitos privados, repercutindo negativamente no 
interese xeral. Pola súa banda, no control de estruturas o cometido 
dos poderes públicos é evitar que mediante operacións de compras ou 
fusións se creen estruturas empresariais potencialmente 
perturbadoras da competencia. 

 
Xunto a estes dous grupos de prácticas atoparíase o derivado 

da propia actuación dos poderes públicos como reguladores ou 
outorgantes de axudas que poden afectar negativamente á eficiencia 
dos mercados, ao falsearEN a competencia1. Neste punto o problema é 
o posible conflito de intereses entre as autoridades que conceden as 
axudas a nivel nacional ou local, e as instancias comunitarias, que son 
as que efectivamente fan o control, maioritariamente preventivo 
(control ex ante).  

 
Aínda que a descentralización existente no ámbito da defensa 

da competencia en España afecta soamente as chamadas prácticas 
restritivas, onde Estado e CCAA comparten competencias executivas, a 
análise da situación da competencia en Galicia esixe considerar, 
ademais destas condutas, as concentracións e das axudas públicas. 
Tamén se debe lembrar que o Estado retén a competencia normativa 
xeral con carácter exclusivo en todos eses ámbitos.  
                                                   
1 A actuación do Estado como operador económico está suxeita aos controis 
anteriores de condutas e estruturas.  
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3.1. Condutas restritivas da competencia 
 
O lexislador europeo, e español, preocúpase, no que se refire 

as condutas, de dous grandes campos: os pactos colusorios (artigos 
81 CE e 1 LDC) e o abuso de posición de dominio (artigo 82 CE e 6 
LDC). En adición, no caso español, tamén existe un terceiro terreo, as 
prácticas desleais que poidan afectar gravemente ao interese público 
(artigo 7 LDC). 

 
No que se refire aos pactos colusorios (artigo 1 LDC), se 

prohibe todo acordo, decisión ou recomendación colectiva, ou práctica 
concertada ou conscientemente paralela, que teña por obxecto, 
produza ou poida producir o efecto de impedir, restrinxir, ou falsear a 
competencia en todo ou parte do mercado nacional.  

 
Os acordos colusorios fan referencia a todo pacto verbal ou 

escrito mediante o que varios operadores económicos comprométense 
nunha conduta que ten por finalidade ou efecto restrinxir a 
competencia. É a primeira das modalidades enumeradas como 
prácticas colusorias prohibidas polo artigo 1 LDC (e tamén polo artigo 
81 TCE). 

 
As decisións ou recomendacións colectivas con fins ou efectos 

contrarios á competencia constitúen formas de prácticas colusorias 
prohibidas, tamén polo artigo 1 LDC, equiparables aos acordos. En 
realidade son acordos adoptados por asociacións empresariais ou 
corporacións, de carácter vinculante (decisións) ou só orientador 
(recomendacións), consideradas coma se fosen acordos entre os 
asociados, ficción que se utiliza para evitar que os socios poidan 
eludir as súas responsabilidades colusorias polo procedemento de 
trasladar a autoría formal ao ente colectivo. 

 
Unha práctica concertada é unha forma de cooperación informal 

entre empresas independentes sen o referendo dun acordo. A figura 

14
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das prácticas concertadas presenta un perfil borroso, carecendo da 
nitidez do concepto de acordo ou de decisión colectiva. A doutrina e a 
xurisprudencia foron fixando o concepto para facelo aprehensible na 
práctica, pero o seu contido substancial segue a ter certa vaguidade. 
Estas prácticas suscitan o severo problema da proba de presunción.  

 
Para rematar, enténdese por práctica conscientemente paralela 

o comportamento harmonizado de varias empresas no mercado, sen 
que medie un acordo expreso ou tácito entre as mesmas, que é simple 
consecuencia de desenvolver, cada unha delas, as respectivas accións 
co propósito de evitar a discordancia, coñecendo cada unha 
previamente os fins e medios das demais.  

 
O lexislador español, seguindo os pasos do comunitario, 

enumera uns exemplos moi clarificadores de condutas colusorias: 
  
a) A fixación, de forma directa ou indirecta, de prezos ou de 
outras condicións comerciais ou de servizo. 
 
b) A limitación ou o control da produción, a distribución, o 
desenvolvemento técnico ou os investimentos. 
 
c) O reparto do mercado ou das fontes de aprovisionamento. 
 
d) A aplicación, nas relacións comerciais ou de servizo, de 
condicións desiguales para prestacións equivalentes que 
coloquen a uns competidores en situación de desvantaxe fronte 
a outros. 
 
e) A subordinación da celebración de contratos á aceptación de 
prestacións suplementarias que, pola súa natureza ou de 
acordo cos usos de comercio, non garden relación co obxecto 
de tales contratos. 

 

15
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 Quedan fora da citada prohibición, segundo prevé o artigo 2 
LDC, aqueles acordos que teñan amparo legal, pero non os que 
deriven do exercicio doutras potestades administrativas ou sexan 
causados pola actuación dos poderes públicos ou as empresas 
públicas sen dito amparo legal.  

 
O segundo grupo de condutas potencialmente contrarias á 

competencia son as que xurdan do abuso dunha posición de dominio 
(artigo 6 LDC). En consecuencia, queda prohibida a explotación 
abusiva por unha ou varias empresas: 

 
a) Da súa posición de dominio en todo ou en parte do mercado 
nacional. 
 
b) Da situación de dependencia económica na que se poidan 
encontrar as empresas clientes ou subministradoras que non 
dispoñan de alternativa equivalente para o exercicio da súa 
actividade. Esta situación presumirase cando un aprovisionador, 
ademais dos descontos habituais, deba conceder ao seu cliente 
de forma regular outras vantaxes adicionais que non se 
conceden a compradores similares. 
 
Esta prohibición é aplicable aínda nos casos en que a posición 

de dominio no  mercado dunha ou varias empresas se teña establecida 
por disposición legal. 

 
Dun xeito semellante ao que acontece cos acordos, o lexislador 

español precisa algúns supostos de posibles abusos: 
 
a) A imposición, de forma directa ou indirecta, de prezos ou 
outras condicións comerciais, ou de servizos no equitativos. 
 

16



                       Informe sobre a situación… 

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

 
17

b) A limitación da produción, a distribución ou o 
desenvolvemento técnico en prexuízo inxustificado das 
empresas ou dos consumidores. 
 
c) A negativa inxustificada a satisfacer as demandas de compra 
de produtos ou de prestación de servizos. 
 
d) A aplicación, nas relacións comerciais ou de servizo, de 
condicións desiguais para prestacións equivalentes, que 
coloquen a uns competidores en situación desvantaxosa fronte 
a outros. 
 
e) A subordinación da celebración de contratos á aceptación de 
prestacións suplementarias que, pola súa natureza ou de 
acordo aos usos de comercio, non garden relación co obxecto 
de tales contratos. 
 
f) A ruptura, aínda que sexa de forma parcial, dunha relación 
comercial establecida sen que existira preaviso escrito ou 
preciso cunha antelación mínima de 6 meses, salvo que se deba 
a incumprimentos graves das condición pactadas polo provedor 
ou en caso de forza maior. 
 
g) Obter ou intentar obter, baixo a ameaza de ruptura das 
relacións comerciais, prezos, condicións de pago, modalidades 
de venda, pago de cargas adicionais e outras condicións de 
cooperación comercial non recollidas nas condicións xerais de 
venda que se teñan pactadas. 
 
O lexislador español inclúe tamén entre as condutas contrarias 

a competencia que se deben prohibir para garantir un nivel de 
competencia efectiva nos mercados, certas prácticas desleais que pola 
súa gravidade superarían a esfera privada, ao afectar ao interese 
público, por minguar gravemente os niveis de competencia (artigo 7). 

17
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3.2. Operacións de concentración económica 
 
O control estrutural exércese sobre aquelas operacións 

destinadas a reforzar o poder de mercado dos competidores a través 
das operacións de adquisición e fusión de empresas. 

 
O papel dos poderes públicos diríxese nesta materia a controlar 

os cambios que os operadores queren levar a cabo e valorar a súa 
incidencia na consecución ou mantemento de niveis axeitados de 
competencia efectiva. Tras este control existe, evidentemente, unha 
valoración sobre as dimensións óptimas que deben ter os operadores. 

 
Considéranse concentracións económicas aquelas operacións 

que supoñan unha modificación estable da estrutura de control das 
empresas partícipes mediante (artigo 14.2 LDC): 

 
a) A fusión de dous ou mais empresas anteriormente 
independentes. 
 
b) A toma de control da totalidade, ou de parte, dunha empresa 
ou empresas mediante calquera medio ou negocio xurídico. 
 
c) A creación dunha empresa en común e, en xeral, a 
adquisición do control conxunto sobre unha empresa, cando 
esta desempeñe con carácter permanente as funcións dunha 
entidade económica independente e non teña por obxecto ou 
efecto fundamental coordinar o comportamento competitivo de 
empresas que continúen sendo independentes 
 
3.3. Axudas públicas 
  
Alén do labor de control das actividades das empresas, mesmo 

de titularidade pública, os poderes públicos asumen tamén unha 

18
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dobre responsabilidade: como poder ordenador dos mercados e como 
potencial cedente de axudas. 

 
 O primeiro aspecto atópase limitado polo fenómeno da 

integración dos mercados europeos e a política de liberalización 
impulsada dende as institucións europeas. As autoridades nacionais 
poden desenvolver a súa tarefa dentro das marxes que lle recoñece a 
normativa comunitaria, moi dependente da vontade dos Estados 
membros. 

 
Polo que se refire ás axudas públicas cómpre distinguir dous 

planos claramente diferenciados. Por unha parte, o estritamente 
orzamentario, definido pola orixe dos recursos; pola outra, a súa 
posible incidencia sobre as condicións da competencia. En ámbolos 
dous casos predícase a necesidade de efectuar unha eficiente 
asignación dos recursos dispoñibles, tratando de conciliar a eficiencia 
social coa estritamente económica.  

 
Desde o punto de vista orzamentario, os recursos dos que se 

nutren as axudas públicas poden proceder da propia administración 
autonómica, do Estado ou dos fondos comunitarios. En calquera 
destes casos, cando as axudas entran no concepto de “axuda estatal” 
que se infire do artigo 87 CE están sometidas ao control comunitario. 

 
O control exércese pola Comisión Europea, á que se debe 

notificar todo proxecto de axuda nova, agás as que se poidan acoller á 
regra de minimis ou ás exencións por categoría, que serían, no seu 
caso, obxecto dun control a posteriori. As axudas xa autorizadas se 
poden seguir concedendo polo período e nas condicións que se 
recollan na correspondente decisión que as autorizou (axudas 
existentes). 
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4. SITUACIÓN DA COMPETENCIA A PARTIR DOS 
EXPEDIENTES TRAMITADOS POLAS AUTORIDADES DE 
DEFENSA DA COMPETENCIA 

 
A análise da situación da competencia nos mercados pódese 

realizar recorrendo a diferentes enfoques. Un deles consiste na análise 
dos expedientes tramitados polas autoridades da competencia.  

 
Segundo esta perspectiva, para a análise da situación 

competitiva en Galicia no ano 2006 débese partir dos casos que se 
identificaron na nosa Comunidade dun xeito específico; é dicir, os que 
tiveron entrada no SGDC e posteriormente foron resoltos polo TGDC. 
Pero tamén hai que considerar os expedientes que aínda que tiveron 
efectos dun xeito exclusivo en Galicia foron resoltos polo TDC, dado 
que foron iniciados no ámbito da Administración Xeral do Estado. 
Ademais o TDC resolveu expedientes supra-autonómicos con 
incidencia en Galicia. 

 
4.1. Notificacións no SGDC  
 
Dada a data de entrada en funcionamento do SGDC, as dúas 

primeiras denuncias neste organismo tiveron entrada nos últimos 
meses do ano 2005 (Denuncia da Subdelegación do Goberno en 
Pontevedra contra as autoescolas de Vigo  -Expediente S 1/2007 
Autoescolas de Vigo, incoado polo SGDC o 20 de marzo de 2006-  e  
denuncia da inspección de turismo de Pontevedra contra hoteis de 4 
estrelas por competencia desleal).  
 
 Xa no ano 2006 o número de notificacións incrementouse 
notablemente xa que se contabilizan 20. Son as seguintes: 
 

a. Convenio de colaboración entre a Xerencia Municipal de 
Urbanismo do Concello de Vigo e o Colexio de Arquitectos e de 
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Arquitectos Técnicos e Aparelladores de Galicia. Solicitude de 
autorización singular.  
 

b. Mercado municipal de Carranza. Solicitude de estudo dun  
caso de competencia desleal polo pago do servizo de auga.  O SGDC 
considerou esta solicitude como mera consulta, indicando á 
denunciante que podía interpoñer denuncia, cousa que non fixo 
 

c. Relojería Martínez Pardo do Ferrol. Denuncia por posible 
abuso de posición de dominio derivada dunha negativa de 
subministro.  
 

d. Matadero General Frigorífico Orensano, S. L. contra 
Matadero de Orense S.L. e Concello de Ourense. Denuncia por posible 
competencia desleal.  
 

e. Notificación de informacións dun xornal sobre posible 
fixación dun prezo mínimo para o leite.  
 

f.  Venda ambulante. Denuncia de posibles prácticas 
prohibidas no sector.  
 

g. Anpian, S.A. Denuncia por presuntas prácticas contrarias á 
competencia realizadas por Urbanos de Ourense.  
 

h. Hijos de Rivera S.A. Denuncia contra esta empresa de 
cervexa por posible abuso de posición de dominio.  
 

i. Triump Internacional, S.A. Denuncia por posible competencia 
desleal en venda ambulante. 
 

j. Hemisferios, SL contra a Deputación de Lugo. Denuncia da 
primeira por posible competencia desleal da segunda. Este 
expediente, identificado como Transporte Viaxeiros Lugo polo TDC,  
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foi resolto por este organismo con data de 28 de xuño de 2006. O 
TDC resolveu estimar o recurso interposto pola representación da 
mercantil Hemisferios S.L., contra o acordo do SDC de 1 de xullo de 
2005, de arquivar a denuncia presentada pola recorrente, ao non 
apreciar indicios racionais de que a Deputación de Lugo fixara prezos 
por baixo do custo no servizo de transporte de viaxeiros pola “Ruta 
dos Embalses”, o que supoñería, a xuízo da denunciante, a realización 
de actos de competencia desleal, prohibidos polo artigo 7 LDC. O TDC 
considerou a existencia de indicios da conduta denunciada e os 
efectos que esta tería sobre a competencia, polo que estimou que se 
debía proceder á investigación da conduta denunciada. Dado que o 
caso non transcende o territorio de Galicia foi enviado para esta 
investigación ao SGDC.  

 
k. Maryan Perfumerías, S.L. Denuncia contra Sisley España, S.A. 

por abuso de posición de dominio.  
 

l. Asociación provincial de hospedaxe de Santiago de 
Compostela. Solicitude de autorización singular para o intercambio de 
información sobre morosidade.  
 

m. Morosos ferrallistas de Pontevedra (exp. 331/03). 
Autorización singular. 
 

n. Morosos ferrallistas de Galicia (exp 331/03). Autorización 
singular. 
 

o. Morosos instaladores de Fontanería, Calefacción, Gas, 
Climatización, Mantemento e Afins de Pontevedra, FONCALOR (exp 
303/01). Autorización singular. 
 

p. Morosos de empresarios de Instalacións e Reparacións 
Eléctricas de Pontevedra, INSTALECTRA (exp 332/03). Autorización 
singular. 
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q. Morosos Vendedores de Pescado do Porto de Vigo (exp 

259/99).  Autorización singular. 
 

r. Morosos Fabricantes de Cemento de Galicia. Autorización 
singular. 
 

s. Morosos Materiais de Construción (exp 204/97). 
Autorización singular. 
 

t. Notificación de informacións dun xornal sobre posible 
acordo de prezos entre as asociacións de produtores de mexillón. 

 
A análise das notificacións recibidas polo SGDC indica que 9 

corresponden a solicitudes de autorización singular, sendo 8 do tipo 
rexistro de morosos. Segundo a normativa vixente a partir da 
aprobación do Real Decreto 602/2006, os axentes económicos xa no 
precisan de autorización para este tipo de acordo entre empresas. 
Entón, só a autorización singular solicitada para o convenio de 
colaboración entre a Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de 
Vigo e os Colexios de Arquitectos, e de Arquitectos Técnicos e 
Aparelladores de Galicia ten que ser examinada. Débese subliñar que 
cando se aprobe a nova Lei de Defensa da Competencia, en 
tramitación nas Cortes Xerais, tampouco terá que se tramitar este tipo 
de autorización ante as autoridades de defensa da competencia.  

 
O resto das notificacións (11) distribúese do seguinte xeito: 

unha consulta, dous notificacións sobre posibles acordos de fixación 
de prezos aparecidos en xornais e oito denuncias. Destas tres teñen 
que ver coa figura de abuso de posición de dominio e as cinco 
restantes con condutas de competencia desleal. A estas hai que 
engadir a denuncia presentada ante o SGDC no ano 2005, mais 
tramitada no 2006, relativa as un acordo de fixación de prezos.  
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Por sectores, as denuncias corresponden aos seguintes: 
 
- auto-escolas (1), 
- distribución de produtos (3). Os produtos afectados foron: 

reloxos, perfumes e cervexa,  
- venda ambulante (2),  
- servizos públicos ou actuacións públicas (3).  

 
4.2. Expedientes tramitados polo TGDC 
 
O TGDC resolveu durante o 2006 tres recursos contra acordos 

de arquivo do SGDC e unha autorización singular (ver Anexo I). Os 
recursos foron os seguintes:  

 
a. R 1/2006: Reloxos de Ferrol: Resolto polo Pleno nº 32, do 4 

de xullo de 2006.  
 
Neste primeiro expediente examinouse en vía de recurso o 

arquivo efectuado polo SGDC da denuncia presentada polo titular dun 
establecemento de reloxería da cidade de Ferrol contra un 
subministrador de reloxos deportivos para mergullo, por presunta 
negativa a efectuar o subministro solicitado. 
 

O Pleno estimou o recurso considerando que se debería 
afondar na labor de instrución para verificar o alcance dos feitos 
denunciados. 

 
b. R 2/2006: Matadoiro de Ourense: Resolto polo Pleno nº 36, 

do 14 de setembro de 2006. 
 
Neste expediente analizábase tamén un recurso interposto 

contra o arquivo efectuado polo SGDC. O expediente centrábase na 
posible existencia dunha conduta contraria á competencia derivada da 
falta de cobro polo Concello de Ourense do custo da auga á empresa 
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concesionaria do servizo de matadoiro, o que prexudicaba 
comparativamente aos seus competidores. O TGDC resolveu 
desestimar o recurso ao non apreciar indicios de conduta contraria á 
competencia.  

 
c. R 3/2006: Venda Ambulante: Resolto polo Pleno nº 36, do 

14 de setembro de 2006. 
 
Este expediente tiña que ver tamén co arquivo efectuado polo 

SGDC da denuncia presentada por un particular sobre existencia de 
presuntas prácticas contrarias á competencia no sector da venda 
ambulante. Tralo exame do expediente o TGDC considerou 
parcialmente o recurso, estimando que o SGDC debía afondar nos 
feitos denunciados, atendendo á importancia estratéxica do sector.  

 
Ademais, o TGDC tamén resolveu a autorización singular 

solicitada para a Inspección técnica de edificacións, por acordo do 
Pleno nº 40, do 14 de decembro de 2006. 

 
Neste expediente axuizábase unha solicitude de autorización 

singular formulada polo Concello de Vigo relativa ao establecemento 
dun mecanismo de colaboración, a través dun convenio, con 
determinados colexios profesionais para efectuar, con carácter 
subsidiario, a inspección técnica de edificacións establecida pola 
normativa vixente. 
 

O Pleno rexeitou a solicitude entendendo que podería 
prexudicar á competencia.  

 
Polo tanto, nos expedientes examinados polo TGDC a 

afectación sectorial é como segue: 
 
- distribución de reloxos,  
- servizos públicos ou actuacións públicas (2),  
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- venda ambulante. 
 
4.3. Expedientes específicos de Galicia tramitados polo TDC 
  
O TDC da Administración Xeral do Estado resolveu no 2006 

algúns expedientes con afectación exclusiva a Galicia pero que tiveran 
entrada nese organismo previamente á constitución dos órganos de 
defensa da competencia galegos. Neste apartado son relevantes dous 
expedientes sancionadores e un recurso:  

 
a. Expte. 590/05. Ambulancias Ourense. Resolución de 5 de 

xuño de 2006. Expediente sancionador iniciado en virtude da 
denuncia formulada por Ambulacias Xinzo S.L., contra a Agrupación 
de Ambulancias de Ourense (AIE) por presunta concentración 
económica que impide a competencia. O TDC considerou acreditado 
que determinadas empresas de ambulancias integrantes da 
Agrupación de Ambulancias de Ourense eran responsables dunha 
infracción do artigo 1.1 LDC consistente en concertarse mediante a 
constitución dunha Agrupación de Interese Económico para o reparto 
do mercado de transporte en ambulancia na provincia. O TDC impuxo 
multas de contía variada ás empresas sancionadas. 

 
b. Expte. 603/05. Procuradores Ponteareas. Resolución de 18 

de outubro de 2006. Expediente sancionador incoado a instancia da 
sociedade Equipo Integral de Asesoría, S. COOP. GALEGA contra os 
seis procuradores de tribunais habilitados para prestar os seus 
servizos de procura no partido xudicial de Ponteareas (Pontevedra). O 
TDC considerou acreditada a realización dunha conduta restritiva da 
competencia, prohibida polo artigo 1.1.a) LDC, consistente no acordo 
dos seis procuradores de tribunais do citado partido xudicial para non 
aplicar o desconto máximo do 12% que permite o artigo 2 do Real 
Decreto 1373/2003, de 7 de novembro, polo que se aproba o arancel 
de dereitos dos procuradores de tribunais. O TDC impuxo a cada un 
dos imputados unha multa de 3.000 euros. 
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c. Expte. r 663/05. Transporte Viaxeiros Lugo. Resolución de 
28 de xuño de 2006. Recurso interposto pola representación da 
mercantil Hemisferios, S.L., contra o acordo do SDC de 1 de xullo de 
2005, xa comentada previamente.  

 
Os tres expedientes considerados corresponden a dous acordos 

de fixación de prezos e unha conduta desleal. 
 
Dende unha perspectiva sectorial, os expedientes do TDC 

pódense clasificar do seguinte xeito: 
 
- ambulancias, 
- colexios profesionais, 
- servizos públicos ou actuacións públicas.  
 
4.4. Expedientes de carácter supra-autonómico con incidencia 

en Galicia resoltos polo TDC  
 
Polo que se refire aos expedientes de natureza supra-

autonómica resoltos polo TDC no ano 2006 con afectación a Galicia 
dada a súa incidencia en todo o mercado español, identifícanse sete, 
todos de carácter sancionador:  

 
a. Expte. 588/05. Distribuidores Cine. Resolución de 10 de 

maio de 2006. Expediente sancionador iniciado por denuncia 
formulada pola Federación de Empresarios de Cine de España (FEECE) 
contra as compañías The Walt Disney Company Iberia (Buenavista 
International Spain), Columbia Tristar Films de España, Hispano 
Foxfilm, United International Pictures, Warner Sogefilms, Warner 
Sogebros, a Asociación de Distribuidores e Importadores 
Cinematográficos de Ámbito Nacional (ADICAN) e contra tres 
directivos dunha delas, por supostas condutas prohibidas polos 
artigos 1 e 6 LDC, consistentes en abuso de posición dominante e 
realización de acordos colusorios. O TDC considerou acreditado que a 
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Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) era 
responsable dunha infracción sancionada polo artigo 1.1 LDC, por 
crear e manter unha base de datos mediante a cal as empresas 
distribuidoras intercambiaban datos estratéxicos sensibles para a súa 
competencia, así como que as empresas imputadas cometeran unha 
infracción contraria ao artigo 1.1 LDC por haberse concertado para 
uniformar as súas políticas comerciais, repartíndose unha parte 
substancial do mercado español da distribución cinematográfica. 
Impúxose a FEDICINE unha multa de 900.000 euros e a cada unha das 
empresas denunciadas unha multa de 2.400.000 euros.  
 

b. Expte. 589/05. FIAB/Grandes Superficies. Resolución de 22 
de maio de 2006. Expediente sancionador iniciado pola denuncia 
formulada pola Federación Española de Industrias da Alimentación e 
Bebidas (FIAB), contra as entidades mercantís Alcampo S. A., Grupo 
Carrefour, Grupo El Corte Inglés e Mercadona S.A., por supostas 
condutas prohibidas polos artigos 1.1 a), b) e d), e 6 LDC, así como do 
artigo 81 CE. O TDC considerou acreditado que as entidades 
mercantís denunciadas eran responsables dunha infracción 
sancionada polo artigo 1.1 a) LDC por concertar as súas políticas 
comerciais impoñendo aos seus subministradores un sistema 
homoxéneo de seguridade. Impúxose a cada unha das mencionadas 
empresas unha multa de 75.000 euros. 
 

c. Expte. 593/05. Televisións. Resolución de 13 de xullo de 
2006. Expediente sancionador iniciado en virtude das denuncias de 
Antena 3 de Televisión S.A. (ANTENA 3 ó A3-TV) contra a Asociación 
de Xestión de Dereitos Intelectuais (AGEDI) e a Asociación Fonográfica 
e Videográfica Española (AFYVE), e de Gestevisión Telecinco S.A. (TELE 
5 ó T5-TV) contra AGEDI por condutas presuntamente prohibidas polo 
artigo 6 LDC, consistentes en establecer unilateralmente 
remuneracións abusivas e discriminatorias respecto doutras 
televisións polo uso de fonogramas. O TDC considerou acreditada a 
realización dunha conduta prohibida polos artigos 6 LDC e 82 CE por 
parte de AGEDI por explotar abusivamente a súa posición dominante 

29



                       Informe sobre a situación… 

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

 
30

na xestión dos dereitos de propiedade intelectual que ten 
encomendados, ao aplicar para o uso do seu repertorio condicións 
desiguais para prestacións equivalentes que supoñen a discriminación 
de Antena 3 de Televisión S. A. e de Gestevisión Telecinco S.A. fronte 
ao seu competidor o Ente Público Televisión Española durante os anos 
1990 ao 2002. O TDC impuxo a AGEDI, que substituíra a AFYVE na 
xestión dos dereitos de propiedade intelectual dos produtores 
fonográficos, unha multa de 300.000 euros.  
 

d. Expte. 591/05. Axencias de Viaxes. Resolución de 26 de 
xullo de 2006. Expediente sancionador iniciado de oficio pola posible 
existencia de condutas prohibidas pola LDC practicadas polas 
Axencias de Viaxes consistentes no cobro aos seus clientes dun cargo 
adicional idéntico en concepto de “emisión de billetes”. O TDC 
considerou acreditada a comisión de tres condutas incursas no artigo 
1 LDC: a) a conduta dos integrantes da Cúpula Asociativa de Viaxes 
Españolas (CAAVE) ao pactaren no seu Regulamento Interior a 
transferencia das decisións do colectivo nas relacións cos grandes 
subministradores de servizos, neste caso, as compañías aéreas, que 
levaron a unha negociación colectiva dos cargos por emisión de 
billetes; b) os acordos de fixación dos cargos por emisión das 
compañías aéreas Iberia, Liñas Aéreas de España, S.A, Spanair, S.A. e 
Air Europa, S.A coa Cúpula Asociativa de Axencias de Viaxes Españolas 
(CAAVE); e c) o acordo de reparto de mercado en relación coa 
contratación de billetes coas empresas entre Iberia, Liñas Aéreas de 
España, S.A. e Cúpula Asociativa de Axencias de Viaxes Españolas 
(CAAVE). O TDC impuxo multas de contías diversas aos responsables 
das condutas sancionadas.  
 

e. Expte. 352/94. Industrias Lácteas. Resolución 12 de 
setembro de 2006 recaída en execución da Sentenza da Audiencia 
Nacional de 14 de decembro de 2001, devida firme por inadmisión do 
recurso de casación interposto por Letona S.A. e desestimación do 
presentado por Clesa S.A. e Lácteas do Atlántico S.A. (absorbida por 
CLESA S.A.) por Sentenza de 21 de febreiro de 2006, contra a 
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Resolución do TDC de 3 de xuño de 1997, recaída no Expediente 
incoado por denuncia da Unión de Pequenos Agricultores (UPA), 
encadrada no Sindicato Unión Xeral de Traballadores, contra a 
Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), pola realización 
dunha práctica restritiva da competencia consistente na elaboración e 
difusión dunha recomendación de prezos e contra 49 empresas 
fabricantes de produtos lácteos, pola realización dunha práctica 
restritiva da competencia consistente no seguimento da 
recomendación anterior e a conseguinte aplicación de prezos similares 
no mercado. O TDC ordenou o pago das multas impostas polo 
Tribunal a Clesa S.A. (no seu nome e no da absorbida Lácteas do 
Atlántico S.A.) e a Letona S.A. 
 

f. Expte. 409/97. Alimentación infantil. Resolución de 12 de 
setembro de 2006 adoptada en execución da Sentenza da Audiencia 
Nacional de 13 de decembro de 2002, pola que se desestimaron os 
recursos suscitados por Alter Farmacia S.A., Novartis Nutrición S.A., 
Laboratorios Ordesa S.L. e Nestlé España S.A., contra a que se 
interpuxeron recursos de casación que foron inadmitidos, no caso de 
Alter Farmacia S.A., Novartis Nutrición S.A., Laboratorios Ordesa S.L., e 
desestimado no de Nestlé España S.A. por Sentenza de 4 de abril de 
2006, quedando confirmada a Resolución do TDC de decembro de 
1998, recaída no Expediente sancionador incoado como consecuencia 
da denuncia da Unión de Consumidores de España (UCE) contra 
Sandoz S.A. (hoxe Novartis Nutrición S.A.) e outros, por prácticas 
consistentes na fixación vertical de prezos e distribución exclusiva en 
oficinas de farmacia. O TDC ordenou o pago das multas impostas e a 
publicación á súa costa da parte dispositiva da resolución no BOE e 
nun diario de ámbito nacional. 
 

g. Expte. 476/99. Axencias de viaxe. Resolución de 12 de 
setembro de 2006, adoptada en execución da Sentenza da Audiencia 
Nacional de 12 de febreiro de 2003, pola que se desestimaron os 
recursos suscitados por Viaxes Halcón S.A. e Viaxes Barceló S.L., que 
foron tamén desestimados polo Tribunal Supremo nas súas sentenzas 
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de 14 de febreiro de 2006, devindo firme a Resolución de 25 de 
outubro de 2000 recaída no Expediente sancionador incoado de oficio, 
ereferido ao "Programa de vacacións para persoas da terceira idade, 
durante a tempada 1995/96" do Instituto Nacional de Servizos Sociais, 
contra diversas axencias de viaxes, pola suposta realización de 
prácticas restritivas da competencia prohibidas nos artigos 1 e 6 LDC, 
consistentes na presentación de catro ofertas idénticas ao concurso 
logo de constituír unha Agrupación de Interese Económico que 
impedía a participación doutros eventuais licitadores; así como contra 
outras axencias de viaxes por supostas condutas prohibidas polos 
artigos 1 e 6 LDC consistentes en subscribir contratos con 
Mundosocial A.I.E. (unha das sancionadas en primeiro termo) que 
conteñen unha cláusula de prohibición de competencia. O TDC 
ordenou o pago das multas impostas polo Tribunal.  

 
Dende unha perspectiva sectorial, os expedientes do TDC 

pódense clasificar do seguinte xeito: 
 
- distribución cine, 
- comercio, 
- televisión, 
- axencias de viaxes (2),  
- industrias lácteas, 
- alimentación infantil.  
 
4.5. Operacións de concentración económica 
 
Segundo os datos recollidos do SDC, organismo que desenvolve 

a primeira fase do proceso e que polo tanto contabiliza todas as 
operacións desta natureza que teñen que ser notificadas, no ano 2006 
houbo en España 123 operacións de tal natureza. Deste total tiñan 
vinculación con Galicia, por dispor de establecementos no seu 
territorio, as 11 seguintes:  
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a. C 1/2006. IMAGRASA/ARTABRA/PROARGA. Resolución de 
non remisión ao Tribunal de Defensa de la Competencia (27-02-
2006). Seguimento por D. Alfonso Vez.  

 
b. C 2/2006. CINESA/AMD. Resolución de non remisión ao 

Tribunal de Defensa de la Competencia (14-03-2006). Seguimento 
por D. Fernando Varela.  

 
c. C 3/2006. MEDIAPRO/ÁRBOL PRODUCCIONES. Resolución de 

non remisión ao Tribunal de Defensa de la Competencia (06-04-
2006). Seguimento por D. José A. Varela.  

 
d. C 4/2006. CRESA/METROVACESA. Resolución de non 

remisión ao Tribunal de Defensa de la Competencia (07-04-2006). 
Seguimento por D. Alfonso Vez. 

 
e. C 5/2006: COFARES/HEFAME. Resolución de remisión ao 

Tribunal de Defensa de la Competencia (06-04-2006). Seguimento 
por D. Fernando Varela. Analizado o expediente, observouse que non 
afectaba á Comunidade Autónoma de Galicia de xeito relevante dado 
que, aínda que o Grupo COFARES ten actividade en Galicia, o Grupo 
HEFAME só actúa en dez provincias do litoral mediterráneo e en 
Madrid. O Consello de Ministros, por Acordo do 7 de xullo de 2006, 
subordinou a aceptación desta operación de concentración ao 
cumprimento de certas condicións, sen impacto significativo sobre a 
competencia en Galicia. 

 
f. C 6/2006: COMILE/HULLAS DEL COTO CORTÉS. Resolución 

de non remisión ao Tribunal de Defensa de la Competencia (24-04-
2006). Seguimento por D. José Antonio Varela. 

 
g. C 7/2006. GENERAL DYNAMIC CORPORATION/SNC 

TECHNOLOGIES CORPORATION. Resolución de non remisión ao 
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Tribunal de Defensa de la Competencia (17-04-2006). Seguimento 
por D. Alfonso Vez.  

 
h. C 8/2006. N-06038 TELEFONICA / IBERBANDA. Resolución 

de non remisión ao Tribunal de Defensa de la Competencia (31-05-
2006). Seguimento por D. Fernando Varela. 

 
i. C 9/2006. N-06040 CORPORACIÓN CAIXA GALICIA / FINSA / 

FAUS. Resolución de non remisión ao Tribunal de Defensa de la 
Competencia (26-05-2006). Seguimento por D. José Antonio Varela. 

 
j. C10/2006. N-06046 VIDISCO / TELE-PIZZA. Resolución de 

non remisión ao Tribunal de Defensa de la Competencia (22-06-
2006). Seguimento por D. Alfonso Vez.  

 
k. C11/2006. N-06104 FEMARAL / FADESA. Resolución de non 

remisión ao Tribunal de Defensa de la Competencia (27-11-2006). 
Seguimento por D. Fernando Varela. 
 

4.6. Axudas públicas 
 
A falta de información sobre as axudas públicas concedidas 

polas administracións autonómica, estatal e comunitaria no ano 2006 
en Galicia impide facer un comentario sobre as mesmas.  
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5. SITUACIÓN DA COMPETENCIA A PARTIR DE 
INDICADORES 

 
A situación da competencia nun determinado sector pode 

estimarse sobre a base do coñecemento de indicadores do nivel de 
competencia existente. 

 
Un sector pódese definir como un grupo de empresas que 

fabrican e ofertan produtos que son substitutivos próximos. Na 
práctica adoita darse controversia sobre o grao no que os produtos 
son substitutivos en termos de necesidade, categoría, proceso ou 
mercado xeográfico. 

 
5.1. Posibles indicadores da situación competitiva 
 
A intensidade da rivalidade competitiva varía notablemente 

entre os sectores; nuns é implacable; noutros, escasa. Os indicadores 
da rivalidade competitiva son diversos. 

 
5.1.1. Características estruturais do sector 
 
A literatura económica sinala que a rivalidade competitiva é 

máis forte cando se dan os seguintes factores estructurais: gran 
número de competidores ou empresas con recursos similares; lento 
crecemento das vendas; elevados custos fixos das empresas do 
sector; escasa diferenciación dos produtos e baixos custos de cambio 
de aprovisionador; aumentos importantes da capacidade de 
produción; e diversidade dos equipos directivos das empresas do 
sector.   

 
En consecuencia, canto menos presentes estean nun sector os 

trazos anteriores, maior será a probabilidade de que a competencia 
entre as empresas que o forman sexa limitada. 
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 Os factores que determinan a intensidade da rivalidade 
competitiva  poden cambiar co tempo, como consecuencia do avance 
do ciclo de vida do produto. Outro cambio común na rivalidade 
acontece cando se produce unha adquisición que introduce novas 
formas de competir. Finalmente, a innovación tecnolóxica pode elevar 
o nivel dos custos fixos do proceso de produción.   

 
5.1.2. Evolución da demografía empresarial do sector 
 
Cando a demografía empresarial dun sector é pouco dinámica 

nun determinado territorio  –en termos comparativos, menos dinámica 
que noutro que opera como referente-, este dato pode ser utilizado 
como indicador da menor incidencia do fenómeno de destrución 
creadora e do proceso de selección dos máis eficaces como efecto da 
competencia.  

 
A nivel xeral, a análise do comportamento das altas e baixas de 

empresas galegas revela un menor dinamismo que a media estatal, o 
que parece indicar que existen máis restricións á operativa do proceso 
de destrución creadora.  

 
5.1.3. Prezos elevados en relación a outros territorios similares 
 
Na medida en que se produzan diverxencias significativas nos 

prezos con respecto a outros mercados, ceteris paribus, pódese supor 
a existencia de restricións á competencia, naquelas áreas onde sexan 
máis elevados.  

 
5.1.4. Mantemento de niveis de beneficio superior á media dun 

xeito persistente no tempo 
 

A literatura económica tamén sinala que o mantemento de 
niveis de beneficio nun sector superiores á media dun xeito 
persistente no tempo pode indicar restricións á competencia, xa que a 
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maior rendibilidade do sector debería atraer a novos entrantes, 
levando a unha diminución da súa rendibilidade.  

 
O mantemento da rendibilidade dun sector por riba da media 

dun xeito persistente podería deberse, entón, a inexistencia de 
rivalidade, a inexistencia de produtos substitutivos e/ou a existencia 
de barreiras á entrada.  

 
Entre as barreiras á entrada destacan as seguintes: (i) 

economías de escala, que se relacionan coa escala mínima eficiente e, 
por iso, coa desvantaxe en custos por tamaño; (ii) coñecemento 
tecnolóxico e/ou patentes; (iii) intensidade de capital requirida; e (iv) 
intervención do sector público. 

 
A existencia de economías de escala elevadas obriga ás 

empresas que entran no sector a facelo en gran escala, polo que 
deben esperar unha forte reacción dos incumbentes; é dicir, das 
empresas xa instaladas. Se a empresa entrante o fai a pequena escala 
para evitar a reacción das incumbentes, ten que aceptar a desvantaxe 
en custos. As economías de escala poden darse en calquera das 
funcións dunha empresa (p.e, produción, vendas, ...). 

 
Tamén se presenta unha barreira cando existen economías 

derivadas da integración vertical, pois a empresa que ingresa no 
sector debe facelo dun xeito integrado ou enfrontarse a unha 
desvantaxe en custos, en abastecemento ou en distribución.  

  
Os poderes públicos poden limitar, e ata impedir, o ingreso de 

novas empresas a determinados sectores mediante: (i) esixencia de 
licenzas; (ii) lexislación sobre patentes; (iii) normas de control da 
contaminación; e (iv) normas para a aprobación de produtos (p.e, 
alimentos, fármacos).  

 
A actuación dos poderes públicos nestas áreas ten 

evidentemente beneficios sociais directos, pero a miúdo tamén ten 
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consecuencias secundarias sobre o ingreso de novas empresas que, ás 
veces, non se consideran. 

 
  Ademais de por factores estruturais e políticos, a entrada de 

novas empresas nun sector tamén está afectada pola reacción 
esperada que teñan as empresas establecidas. Se esta é moi agresiva, 
para dificultar a permanencia no sector da que entra, entón a 
potencial entrante pode ser disuadida a facelo.  

 
A literatura considera que os seguintes factores indican unha 

elevada probabilidade de resposta agresiva: (i) fortes reaccións no 
pasado das empresas existentes; (ii)  recursos a disposición das 
empresas instaladas para defenderse; (iii) empresas establecidas que 
teñen grandes activos inmobilizados no sector; (iv) sector no que as 
vendas experimenta un lento crecemento, o que fai difícil incorporar á 
nova empresa sen diminuír os ingresos das existentes. 

 
5.2. Estudo sobre o panorama competitivo en Galicia 
 
Na perspectiva de coñecer mellor o nivel de competencia en 

Galicia, e de cara a efectuar unha avaliación global que permitira un 
punto de partida firme para desenvolver posteriormente unha análise 
sectorial máis fundamentada, o TGDC decidiu elaborar un estudo 
sobre as características xerais da competencia en Galicia. Con esa 
finalidade encargouse o Estudo 1/2006 EE, “Panorama Competitivo de 
Galicia” ao Grupo Jean Monnet de Economía Industrial Europea, da 
Universidade da Coruña, baixo a dirección do profesor doutor D. 
Andrés Faiña Medín, catedrático da citada Universidade. Dentro do 
TGDC, o relator encargado da análise deste estudo e da elaboración 
de conclusións foi o vogal D. Fernando Varela Carid.  

 
O obxectivo básico do estudo foi identificar as posibles áreas da 

actividade económica en Galicia que poideran ter un maior risco de 
prácticas anticompetitivas, partindo da análise comparada da 
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evolución de prezos desagregados por sectores entre Galicia e España 
e do estudo dos niveis de concentración existentes nos principais 
mercados galegos.  

 
Dende o punto de vista metodolóxico, o traballo está inspirado 

na lóxica analítica do esquema Estrutura-Conduta-Resultados, 
segundo o cal a estrutura dun determinado mercado tende a xerar 
certas condutas que, a súa vez, se poden manifestar nuns resultados 
concretos. Dende a perspectiva da competencia, a idea central é que 
os mercados cunha estrutura concentrada, con poucas empresas, 
onde existe un importante poder de mercado por parte de algúns 
operadores, teñen unha maior probabilidade de incorrer en prácticas 
contrarias á competencia 

 
A estrutura dun mercado pode explorarse a través de varios 

indicadores. Os máis destacados son o número de empresas, a cota de 
mercado das empresas participantes, e a utilización de índices de 
concentración, entre os que o máis usado é o IHH (Indice Herfindahl-
Hirschman), que se define como a suma dos cadrados das cotas de 
mercado das empresas do sector2, e asociado a este indicador, o 
número de empresas equivalente. Trátase, en definitiva, de determinar 
o poder de mercado das empresas participantes, que se define, de 
modo xenérico, como a capacidade dun operador para actuar con 
independencia dos seus competidores. 
 

Certamente, canto maior sexa o nivel de concentración nun 
sector, menor o número de participantes e maior a cota de mercado 
dos operadores, maior será a probabilidad de que existan prácticas 
contrarias á competencia, tales como abusos da posición dominante 
ou acordos colusorios para determinar os prezos, as cantidades ou 
outras condicións do mercado. 
                                                   
2 O Indice Herfindahl-Hirschman varía entre 100, que indica máxima dispersión, e 10.000 que 
indica máxima concentración. O índice aumenta a medida que se reduce o número de 
empresas e, por tanto, a súa cota de mercado é maior, ou a medida que aumentan as 
diferencias de mercado entre as empresas participantes. 
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Ora ben, a análise debe realizarse con cautela, e examinar os 

resultados de xeito prudente por varias razóns. En primeiro lugar, a 
existencia de poder de mercado non implica necesariamente que se 
abuse dese poder. A normativa española e comunitaria sobre 
competencia considera que só o abuso do poder de mercado é 
perseguible e sancionable. De feito, cando unha empresa adquire 
poder de mercado por procedementos baseados no mérito e nun 
mellor servizo aos consumidores debe ser respectada, e mesmo se 
pode afirmar que, neses casos, o poder de mercado constitúe un 
estímulo importante para o desenvolvemento económico. 

 
En segundo lugar, existen sectores moi pouco concentrados 

onde se dan con frecuencia prácticas colusorias, de maneira que a 
incidencia dunha alta concentración nun mercado ou sector non 
conduce necesariamente a que as empresas cheguen a acordos 
contrarios á competencia e, ao mesmo tempo, a inexistencia de niveis 
elevados de concentración non é garantía de que non se vaian 
producir condutas anticompetitivas.  

 
En terceiro lugar, na análise desde a perspectiva galega debe 

tomarse en conta, particularmente, a existencia de mercados de 
ámbito supraautonómico, de xeito que sectores ou mercados moi 
concentrados a nivel galego, debido á existencia de poucas empresas 
de tamaño mediano ou grande que actúen en Galicia, teñen un nivel 
de concentración moito menor cando se adopta unha perspectiva 
estatal, europea ou mesmo global. Por esta razón, é moi importante 
efectuar unha correcta definición do mercado relevante xeográfico, e 
tamén de produto. 

 
En cuarto e último lugar, a existencia de alta concentración ou 

de cotas de mercado elevadas en determinados mercados, non implica 
que realmente as empresas participantes dispoñan de poder de 
mercado significativo, aínda partindo dunha definición axeitada de 
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mercado relevante3. En efecto, existen varios factores de modulación, 
que deben investigarse para chegar a unha avaliación fundamentada 
do nivel de competencia dentro de cada sector. Os factores de 
modulación máis destacados, que o estudo “Panorama Competitivo de 
Galicia” toma en consideración, son os seguintes:  

 
a. Volume e incidencia do comercio exterior. A apertura ao 

exterior é un factor que limita e modula notablemente o 
poder de mercado das empresas. As importacións 
procedentes de outras áreas xeográficas constitúen un 
importante elemento de competencia fronte á produción 
nacional. Pola súa parte, a existencia dun volume 
significativo de exportacións sinala unha capacidade para 
competir en mercados foráneos, do que pode deducirse que 
o mercado analizado mantén un nivel de competencia 
razonable.  

 
b. A existencia de barreiras de entrada, tales coma os costes 

irrecuperables, a dificultade de acceso a certos recursos, as 
limitacións de carácter legal ou institucional, e outras que 
podan terse en conta, na medida en que estén presentes nun 
determinado sector aumentan o posible poder de mercado 
das empresas que xa operan nese mercado.  

 
c. A existencia de substitutos do ben ou servizo demandado, 

que son produtos que poden ser consumidos de xeito 
alternativo polos clientes ou consumidores, é outro factor de 
modulación importante pois, na medida en que o ben 
ofrecido pola empresa poder ser substituído facilmente por 

                                                   
3 De feito, un xeito de medir o poder de mercado é  o índice de monopolio agregado para 
un sector ou mercado, que se define como L= IHH/ε, onde IHH é o índice Herfindahl-
Hirschman antes mencionado, e ε representa a elasticidade da demanda do ben ou 
servizo considerado, que recolle dun xeito agregado os factores de modulación que logo 
se comentan. 
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outro, o poder de mercado do oferente redúcese 
notablemente.  

 
d. A capacidade de outros oferentes para reorientar a súa 

produción e fabricar produtos parecidos aos da 
competencia, tamén limita o poder de mercado das 
empresas xa instaladas. 

 
Tomando en conta o anterior, o estudo efectuado polo Grupo 

Jean Monnet de Economía Industrial da Universidade da Coruña, 
efectuou a súa análise do panorama competitivo de Galicia partindo 
dunha dobre perspectiva: 

 
a. Por unha parte, estudou a evolución dos índices de prezos 

no mercado galego e no mercado español e as demais 
comunidades autónomas, tratando de identificar aqueles 
produtos nos que existen diverxencias significativas de 
carácter positivo ou negativo. A mera existencia dunha 
diverxencia de prezos nun sector ou actividade concreta non 
permite extraer conclusións definitivas sobre o nivel de 
competencia, pero, excluído que se trate de diferenzas en 
custos de transporte, abre un interrogante que se debe 
responder cunha investigación de maior profundidade, sobre 
todo cando se trata de diverxencias positivas, é dicir, de 
incrementos sistemáticos de prezos por encima dos 
observados noutros mercados. Neste sentido, as diferenzas 
en prezos cabe explicalas por impactos diferenciais 
persistentes na oferta ou demanda do artigo en cuestión ou, 
por exemplo, pola utilización dun poder de mercado 
monopolístico ou oligopolístico, (a través do exercicio dese 
poder de mercado por parte dos oferentes) ou de carácter 
monopsónico ou oligopsónico ( a través da presión sobre os 
vendedores polo lado dos compradores ou demandantes). 
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b. Por outra parte, no traballo realizase unha ánalise sectorial 
baseada no estudo da concentración empresarial, a través 
das cotas de mercado e outros indicadores relevantes, para 
tratar de inferir, aínda que sexa de xeito impreciso, o poder 
de mercado existente nas distintas ramas da actividade 
económica galega. 

 
No caso que nos ocupa, o estudo efectuado empregou a base 

de datos Ardan, que recolle unicamente empresas radicadas en 
Galicia. Sen embargo, outras empresas con sede fora de Galicia, sobre 
todo españolas pero tamén de outros países, participan nos sectores e 
mercados analizados. En algúns casos, a información procedente da 
base de datos Ardan, complementada con fontes dispoñibles, resulta 
significativa, mais noutros casos o propio estudo recoñece que o 
resultado precisa unha maior profundización4. 
 

No estudo, a base de datos Ardán foi a referencia principal pero 
tamén se utilizaron outras, tales como DUNS 50.000 e outras fontes 
complementarias, tales como memorias, contactos directos coas 
empresas, consultas de páxinas web, etc. Os sectores foron 
analizados seguindo a clasificación CNAE. 

 
5.2.1. Análise da evolución dos prezos entre Galicia e España 

 
No tocante á comparación da evolución dos prezos en Galicia e 

no resto de España, o estudo identificou tanto os sectores con 
diverxencia positiva como aqueles que mostran unha diverxencia 
negativa, é dicir, que os prezos medraron menos en Galicia que no 
conxunto español. Pola súa maior relevancia a efectos do estudo da 

                                                   
4 Esta é unha das limitacións maiores do estudo efectuado que se comenta, que 
resulta dificilmente subsanable debido á carencia de datos desagregados de 
facturación das empresas con sede fora de Galicia, e por tanto da súa actividade na 
nosa comunidade autónoma.  
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competencia, reprodúcense a continuación os resultados dos bens con 
diverxencia positiva: 

 
 
Categorías de bens con diverxencia positiva de prezos en 
Galicia respecto da media española. Datos do 2002 ao 2006 
 
 Taxas anuais (%) 

Patacas e seus preparados 5,8% 
Obxectos recreativos 1,5% 
Electrodomésticos e reparacións 1,3% 
Artigos recreativos e deportivos, florería 1,2% 
Preparados de legumes e hortalizas 1,1% 
Hoteis e outros aloxamentos 1,1% 
Calefacción, iluminación e distribución de auga 0,9% 
Carburantes e combustibles 0,9% 
Educación secundaria 0,8% 
Servizos sen aluguer de vivenda 0,8% 
Produtos enerxéticos 0,8% 
Froitas frescas 0,6% 
Reparación de calzado 0,6% 
Prendas de vestir de homes 0,5% 
Mobles e revestimentos do chan 0;5% 
Bens de equipo (industriais) 0,4% 
Utensilios e ferramentas para o fogar 0,4% 
Mobles e outros aparellos 0,4% 
Medicamentos e material terapéutico 0,4% 
Prendas de vestir de muller 0,4% 
Calzado de home 0,3% 
Educación infantil e primaria 0,3% 
Café, cacao e infusións 0,3% 
Téxtiles accesorios para o fogar 0,3% 
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Chama a atención no cadro anterior o incremento notable das 
patacas e os seus preparados, sobre todo tendo en conta que se trata 
de medias de incremento anual. Tamén son relevantes os resultados 
rexistrados en obxectos recreativos; electrodomésticos e reparacións; 
artigos recreativos e deportivos; preparados de legumes e hortalizas; 
hoteis e outros aloxamentos; calefacción, iluminación e distribución 
de augas; e carburantes e combustibles. En todo caso, a maior 
relevancia desta análise é a súa utilización como información 
complementaria no resto da investigación sectorial e, por tanto, só á 
vista do resto de variables e indicadores pode chegarse a conclusións 
fiables no tocante ao nivel de competencia prevalente neses sectores. 

 
5.2.2. Análise do nivel de concentración nos sectores 

económicos 
 

De acordo ás indicacións anteriores, o estudo sobre o 
“Panorama competitivo de Galicia”, efectuou unha avaliación 
pormenorizada do nivel de competencia existente en 44 sectores 
económicos, a nivel de dous díxitos da clasificación CNAE, e de 96 
subsectores a nivel de tres ou catro díxitos CNAE. Desa avaliación 
pódense extraer as seguintes conclusións. 

 
Cabe identificar catro grandes grupos de sectores ou mercados 

nos que existe un nivel de concentración elevado. No que sigue, 
indícanse eses catro grandes grupos e os mercados concretos dentro 
de cada un deles. 

 
A identificación de niveis de concentración altos non implica 

necesariamente un uso indebido do poder de mercado ou a existencia 
de práticas anticompetitivas. Neste sentido os resultados que se 
presentan a continuación deben tomarse con gran cautela e, en todo 
caso, o TGDC considera que deben ser obxecto dunha análise en 
maior profundidade. Na proposta de estudos a realizar no ano 2007 
efectuada polo Tribunal, estes resultados xa se están tendo en conta.   
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5.2.2.I. Mercados con predominio de oligopsonios 

 
Sectores nos que se identifica a presenza de oligopsonios, é 

dicir, onde os demandantes dos produtos considerados teñen un alto 
poder de mercado: 

 
 - Produtos cárnicos. 
 - Produción láctea. 
 - Produción forestal. 
 

5.2.2.2. Mercados regulados 
 

Mercados caracterizados pola intervención regulatoria da 
Administración ou pola propia participación do sector público como 
operador. 

 
a) Mercados regulados a nivel estatal, cun réxime 

practicamente de monopolio en Galicia:  
 
- Produción e distribución de enerxía. 
- Venda ao por maior de carburantes. 
 
b) Sectores altamente regulados: 
 
- Comercio ao por maior de produtos farmacéuticos. 
- Telecomunicacións. 
 
c) Sectores con intervención pública directa do sector público 

como operador: 
 
- Correos. 
- Captación, depuración e distribución de auga. 
- Actividades recreativas. 
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5.2.2.3. Mercados concentrados sometidos á competencia 

global 
 
Os sectores que se indican a continuación rexistran niveis de 

concentración e de poder de mercado elevados pero están sometidos 
a unha intensa competencia a nivel estatal ou internacional, polo que 
non se pode, en principio, afirmar que vaian existir tendencias 
anticompetitivas no seu seo, de xeito que, en definitiva, os índices de 
concentración e demais indicadores de poder de mercado non 
resultan especialmente significativos.  

 
- Aluminio. 
- Fabricación de material electrónico. 
- Fabricación de maquinaria eléctrica e outros materiais 

eléctricos. 
- Fabricación de vehículos. 
- Industria química. 
- Metalurxia. 
- Comercio ao por maior de prendas de vestir. 
 
Os sectores que se sinalan a continuación mostran igualmente 

unha concentración elevada en Galicia e están sometidos a 
competencia a nivel xeral, pero poden rexistrar prácticas que esixan a 
vixilancia das autoridades de competencia. 

 
- Distribución de películas, sector que xa foi obxecto dun 

estudo pormenorizado polo TGDC no ano 2006. 
- Transporte aéreo, sector que, en xeral, responde á 

competencia internacional, pero no que poden existir 
mercados locais significativos. 
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5.2.2.4. Outros mercados concentrados 

 
Trátase neste caso de sectores da economía galega con índices 

de concentración elevados sobre os que se debe efectuar unha 
vixilancia e probablemente realizar estudos para afondar no seu 
coñecemento. 
 

-  Construcción.  
- Fabricación de cemento. 
- Comercio retallista de alimentación.  
- Venda de carburantes polo miúdo. 
- Intermediación financieira. 
- Venda, mantemento e reparación de vehículos.  
- Servizos portuarios. 
-  Edición de xornais.  
-  Acuicultura.  
- Exhibición de películas.  
- Fabricación de pensos para alimentación de animais de    
granxa. 

 
Para rematar, cómpre reiterar que a relación de sectores 

anterior responde a criterios de identificación de mercados con índices 
elevados de concentración empresarial. Non se debe presupor a 
existencia de prácticas anticompetitivas por esa razón, nin tampouco 
que outros sectores non recollidos nesa relación non sexan 
susceptibles de tales prácticas. 

 
Unha análise completa da competencia en Galicia a nivel 

sectorial debe ter en conta o resultado de outros indicadores e 
enfoques analíticos. 
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6. SITUACIÓN DA COMPETENCIA A PARTIR DAS 
PERCEPCIÓNS DAS EMPRESAS GALEGAS 

 
O enfoque subxectivo supón analizar a situación da 

competencia nos mercados a partir das opinións dos operadores 
económicos. Para o seu desenvolvemento requírese seleccionar unha 
mostra representativa da poboación obxecto de estudo e elaborar un 
cuestionario axeitado ao obxectivo da análise. Entre os estudos máis 
relevantes con esta metodoloxía atópanse os realizados pola Office of 
Fair Trading (OFT) do Reino Unido.  

 
No ano 2006 o TGDC redactou un cuestionario adaptado ás 

características da situación galega, co obxecto de coñecer as 
percepcións dos empresarios sobre a situación da competencia. Antes 
de explicar os seus trazos básicos e amosar os resultados acadados, 
cómpre indicar que a realización deste tipo de estudos, iniciados pola 
OFT no 2003, foi consecuencia do recoñecemento da dificultade de 
medir con fiabilidade o impacto directo nos mercados das actividades 
realizadas polos organismos de defensa da competencia nos 
mercados e da crenza de que é máis axeitado facelo mediante a 
análise das percepcións dos axentes económicos.  

 
6.1. Obxectivos do estudo 

 
O Decreto 20/2005, do 3 de febreiro, de desenvolvemento da 

Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da 
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia5 recolle no seu 
artigo 1 a posibilidade de que o Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia (TGDC) promova a realización de estudos en materia de 
competencia.  

                                                   
5 DOG nº 32, do 16 de febreiro de 2005, p. 2.639. 
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A realización de estudos dende a perspectiva da competencia 

polo TGDC responde ao impulso proactivo que este organismo desexa 
imprimir as súas actuacións.  
 

A realización dun estudo sobre as percepcións dos empresarios 
ten a súa orixe no recoñecemento pola Office of Fair Trading (OFT), no 
2003,  da dificultade de medir o impacto directo das súas actividades 
nos mercados dun xeito fiable e o convencemento de que é máis 
axustado explorar as percepcións dos empresarios sobre os diversos 
aspectos de interese.  

 
A OFT fixo unha investigación cualitativa de natureza 

exploratoria para identificar o grao no que os empresarios poderían 
dar respostas fiables -con coñecemento da materia. A partir das 
respostas obtidas, a OFT elaborou un cuestionario para realizar unha 
enquisa sobre a materia.    
 
  No ano 2006, o TGDC decidiu realizar un estudo pioneiro no 
ámbito español sobre a percepción da competencia polos empresarios 
da nosa Comunidade baseándose nos argumentos e precedentes 
establecidos pola OFT.  
 

Os obxectivos concretos do estudo eran coñecer:  
 

1. o grao no que os empresarios xulgan que existen abusos nos 
mercados,  
2. o grao no que os empresarios xulgan que existen barreiras á 
entrada nos mercados, 
3. o grao de notoriedade da lei de defensa da competencia, 
4. o grao de notoriedade dos órganos de defensa da 
competencia.  
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  Tomando como punto de partida o cuestionario realizado pola 
OFT, o presidente do TGDC, D. José Antonio Varela González, 
elaborou un novo cuestionario adaptado á realidade das funcións 
específicas do TGDC.  
 
  Unha vez aprobada polo Pleno a realización dun estudo de 
campo sobre as percepcións dos empresarios galegos, o TGDC fixo 
unha oferta pública que, unha vez avaliadas as propostas, foi asignado 
á empresa ENQUISA.  
 
  A ficha técnica da enquisa realizada é a seguinte: 
 
Tamaño mostral: 551 entrevistas efectivas. 
Nivel de significación:  95,5% 
Error de mostreo: ±4,25% (pq=0,25) 
Universo: Empresas de menos de 251 empregados con sede social no 
territorio económico de Galicia. 
Selección mostral: Realizada de forma aleatoria afixada 
proporcionalmente por tamaño e sector tendo en conta criterios de 
representatividade provincial. 
Recollida de información: Procedemento mixto: envío do cuestionario 
por correo electrónico ou fax e recollida de información mediante 
entrevista telefónica ou entrevista persoal. 

Período de enquisa: Entre o 9/11/06 e o 20/12/06. 
 
  O tratamento dos datos recollidos e a elaboración de 
conclusións foi realizada internamente polo presidente do Tribunal. 
 

6.2. Distribución da mostra de empresas entrevistadas 
 

A caracterización das empresas cuxos directivos foron 
entrevistados neste estudo é a que se recolle nos seguintes apartados.  
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6.2.1. Sectores 
 

A distribución das empresas que foron contactadas e 
participaron no estudo é, por sectores, a que se recolle na Táboa 1.  

 
Táboa 1.  Distribución por sectores 
 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

Comercio polo miúdo. 
Construción. 
Hostalería. 
Industria. 
Saúde. 
Transporte. 
Outros. 
Total 

128
103

28
89
18

4
181
551

23,2
18,7

5,1
16,2

3,3
,7

32,8
100,0

23,2 
41,9 
47,0 
63,2 
66,4 
67,2 

100,0 

 
Os sectores que contan cun maior número de empresas na 

mostra son, por este orde: comercio e reparación de vehículos; 
construción, actividades inmobiliarias e servizos empresariais; 
hostalería; industria da alimentación, bebidas e tabaco; e actividades 
sanitarias e veterinarias. Cada un destes sectores participa na mostra 
cunha porcentaxe superior ao 3%. 

 
 6.2.2. Número de empregados a tempo completo 
 

A distribución das empresas que participaron no estudo por 
tamaño, medido polo número de empregados a tempo completo, 
recóllese na Táboa 2. 
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Táboa 2. Distribución por tamaños 
 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

5-9 traballadores 
10-49 traballadores 
50-250 traballadores 
Total 

417
122

12
551

75,7
22,1

2,2
100,0

75,7 
97,8 

100,0 

 
Dado o carácter representativo da poboación de empresas 

galegas con menos de 251 traballadores, a mostra ten unha maioría 
de empresas de menos de 10 traballadores (75,7%). Logo se sitúan as 
empresas que teñen entre 10 e 49 traballadores, que son o 22,1% do 
total (72 empresas con 10-19 empregados e 50 empresas con 20-49 
empregados). Finalmente, as empresas con máis de 49 e menos de 
251 traballadores supón o restante 2,2%. 

 
No estrato de tamaño máis pequeno (microempresas) sitúase a 

maioría das empresas de todos os sectores analizados. Nos sectores 
da construción e industrial o número de empresas con 10-49 
traballadores é relativamente elevado. 

 
6.2.3. Situación do sector 

 
A distribución das empresas que participaron no estudo 

segundo a situación do sector, medido polo seu grao de crecemento, 
recóllese na Táboa 3. 

 
Como se pode comprobar, a maioría das empresas 

entrevistadas consideran que o seu mercado se atopa estable (40,5%), 
seguidas polas que creen que o mercado medra un pouco (24,7%).  
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Táboa 3. Distribución por situación do sector 
 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

O mercado amosa un gran 
crecemento. 
O mercado medra un pouco.
O mercado está estable. 
O mercado está en declive. 
Total. 

87
136
223
105
551

15,8
24,7
40,5
19,1

100,0

 
15,8 
40,5 
80,9 

100,0,0 

 
A análise conxunta entre esta variable e as correspondentes ao 

sector e tamaño das empresas non amosa relación entre elas, de 
modo que a percepción do grao de crecemento do mercado non varía 
dun xeito significativo segundo o sector nin se atopa relacionado co 
tamaño das empresas que o conforman. 

 
6.2.4. Tipo de clientes finais 

 
A distribución das empresas que participaron no estudo polo 

tipo de clientes finais recóllese na Táboa 4. 
 
Táboa 4. Distribución por tipo de clientes finais 
 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

Outras empresas e 
organizacións. 
Consumidores individuais. 
Consumidores individuais e 
empresas. 
Total. 

101
156

294
551

18,3
28,3

53,4
100,0

 
18,3 
46,6 

 
100,0 

 
A maioría das empresas entrevistadas dirixen a súa oferta tanto 

a consumidores individuais coma a empresas (53,4%), seguidas polas 
que se dirixen soamente a consumidores individuais (24,7%).Isto é 
coherente co peso do sector comercial na mostra.  
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A gran maioría das empresas que se orientan soamente a 

consumidores individuais son microempresas, mentres que a maioría 
das medianas empresas analizadas teñen como clientes finais a outras 
empresas ou organizacións. 

 
6.2.5. Anos que leva a empresa no mercado 

 
A distribución das empresas que participaron no estudo 

segundo os anos que levan no mercado recóllese na Táboa 5. 
 
Táboa 5. Distribución por antigüidade no mercado 
 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

Menos de 5 anos. 
5 anos ou máis. 
Total. 

67
484
551

12,2
87,8

100,0

12,2 
100,0 

 
A maioría das empresas entrevistadas levan 5 ou máis anos no 

seu mercado (87,8%), mentres que as máis novas, con menos de 5 
anos de permanencia, son o 12,2% restante.  

 
A antigüidade da empresa no mercado non diferenza 

significativamente as medias das distintas variables consideradas na 
enquisa.   

 
6.2.6. Localización provincial 

 
 A distribución das empresas entre as catro provincias galegas 
recóllese na Táboa 6. 
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Táboa 6. Distribución por provincias 
 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

A Coruña. 
Lugo. 
Ourense. 
Pontevedra. 
Total. 

297
49
41

164
551

53,9
8,9
7,4

29,8
100,0

53,9 
62,8 
70,2 

100,0 

 
A maioría das empresas entrevistadas localízanse na provincia 

da Coruña (53,9%), seguida de Pontevedra (29,8%). As provincias de 
Lugo e mais Ourense aportan porcentaxes moito máis pequenas (8,9% 
e 7,4%, respectivamente).  

 
6.3. Resultados da análise dos datos 
 
Neste apartado recóllense os resultados do estudo, amosando 

as porcentaxes correspondentes as diversas cuestións e mencionando 
as posibles relacións entre as variables consideradas e as 
características das empresas. 
 

6.3.1. Cuestións relativas á frecuencia de condutas 
anticompetitivas ou presuntamente anticompetitivas 

 
Este apartado recolle as respostas dos entrevistados a un 

conxunto de cuestións sobre a frecuencia de condutas 
anticompetitivas ou presuntamente anticompetitivas no seu sector. 
Obviamente, cando a resposta é que tal tipo de condutas é moi 
frecuente debería levar a unha análise máis polo miúdo nos sectores 
onde se perciban con máis frecuencia. 

 
Na táboa 7 recóllese o número de entrevistados que 

responderon a cada unha das cuestións, así como a media aritmética e 
a desviación típica correspondentes.  
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Cinco condutas percibidas como moi frecuentes polos 

entrevistados fan referencia a que nos mercados se están a ofrecer 
produtos inferiores promovidos mediante publicidade enganosa, con 
prezos por baixo do custo. Estas ofertas vincúlanse coa actuación de 
empresas estranxeiras ou que importan produtos baratos, ou por 
empresas ilegais. 

 
Estas condutas son as seguintes (entre paréntese indícase a 

porcentaxe de entrevistados que di que tal conduta ocorre con moita 
ou con bastante frecuencia):  

 
- Venda de produtos de calidade inferior (41,5%). 
- Publicidade enganosa (41,1%). 
- Competencia de empresas estranxeiras/importacións baratas 
(38,6%). 
- Actuación de empresas ilegais/non autorizadas (35,1%). 
- Fixación de prezos por baixo dos custos (26,1%). 

 
As condutas desleais anteriores seguramente teñen que ver coa 

importante participación de empresas comerciais na mostra. Sería 
importante que as empresas e os consumidores que teñan 
coñecemento de campañas de publicidade enganosa, prácticas de 
fixación de prezos por baixo dos custos ou actuación de empresas 
ilegais as denunciaran ás autoridades competentes (de defensa dos 
consumidores, de defensa da competencia, municipais). Mentres tales 
denuncias non se produzan, parece conveniente que estas condutas 
sexan investigadas de oficio polas autoridades.  
 

Das condutas máis directamente relacionadas coa defensa da 
competencia, que requirirán polo tanto da atención dos organismos 
especializados neste ámbito, as percibidas como máis frecuentes son 
as seguintes:  
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- Imposición do prezo de venda por subministradores ou 
distribuidores (34,4%).  
- Fixación de prezos por unha empresa dominante co obxectivo 
de expulsar do mercado a súas rivais (23,4). 
- Limitacións inxustificadas a participar nos contratos públicos 
(21,2). 
- Fixación de prezos abusivos para os consumidores como 
consecuencia da posición por algunha empresa dunha posición 
de dominio no mercado (20,9%). 

 
A primeira das condutas anteriores, a imposición do prezo de 

venda por subministradores ou distribuidores, é especialmente grave 
no contexto galego, no que dominan amplamente as microempresas, 
xa que indica que estas non dispoñen de discrecionalidade para fixar 
o prezo dos produtos que ofrecen ao mercado.  
 
 A información sobre as condutas citadas tamén alerta sobre a 
posible actuación abusiva de empresas dominantes, tanto co 
obxectivo de expulsar do mercado a empresas rivais como de 
aproveitarse dos consumidores.   
 
 Tamén nesta área ten que ser citada a percepción sobre 
limitacións inxustificadas a participar nos contratos públicos, o que se 
sitúa na liña actual de incrementar a transparencia e apertura nos 
concursos públicos.  
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Táboa 7. Número, media e desviación típica das cuestións da pregunta 
1 
 

1 = Ocorre con moita frecuencia; 4= non ocorre 
nunca 

N Media Desv. típ. 

1. Actuación de empresas ilegais/non autorizadas. 
2. Acordos de fixación de prezos entre empresas. 
3. Acordos entre empresas competidoras para 
repartise o mercado. 
4. Acordos entre empresas para limitar (ou controlar) 
o desenvolvemento técnico. 
5. Publicidade enganosa. 
6. Imposición do prezo de venda por 
subministradores ou distribuidores. 
7. Fixación de prezos por unha empresa dominante 
co obxectivo de expulsar do mercado a súas rivais. 
8. Fixación de prezos abusivos para os consumidores 
como consecuencia da posición por algunha empresa 
dunha posición de dominio no mercado. 
9. Fixación de prezos por baixo dos custos. 
10. Non respecto das patentes ou falsificación das 
marcas. 
11. Venda de produtos de calidade inferior. 
12. Contratos con termos confusos. 
13. Concesión de axudas e subvencións por parte da 
Administración. 
14. Limitacións inxustificadas a participar nos 
contratos públicos. 
15 Procesos de fusión que aumentan o tamaño das 
empresas. 
16. Competencia de empresas 
estranxeiras/importacións baratas. 

493
526

514

470
509

524

518

513
528

465
511
470

458

354

475

492

2,8256 
3,3365 

 
3,4611 

 
3,5809 
2,7210 

 
2,9389 

 
3,1506 

 
 

3,2554 
3,0814 

 
3,3118 
2,7730 
3,0553 

 
2,9585 

 
3,2571 

 
2,9916 

 
2,7947 

,96798
,80645

,74368

,63048
,99644

1,02179

,91438

,86552
,94186

,94205
,99180
,88648

,90005

,89317

,83939

1,09644

 
 Os acordos entre empresas competidoras son percibidos como 
as condutas que ocorren con menos frecuencia, segundo a seguinte 
orde:  
 

- Acordos de fixación de prezos entre empresas (14,4%).  
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- Acordos entre empresas competidoras para repartise o 
mercado (10,5%). 
- Acordos entre empresas para limitar (ou controlar) o 
desenvolvemento técnico (6,4%). 

 
Aínda que situados na parte baixa da clasificación das 

percepcións examinadas, o feito de que os acordos de fixación de 
prezos entre empresas sexan considerados frecuentes no seu sector 
polo 14,4% das empresas entrevistadas, e que os acordos entre 
empresas competidoras para repartise o mercado o sexa polo 10,5% 
tamén indica a necesidade a investigar estas prácticas, de elevada 
gravidade dende o punto de vista da competencia. 

 
A crenza dos entrevistados sobre a frecuencia con que ocorren 

acordos de fixación de prezos entre empresas amosa unha forte 
correlación coa frecuencia con que se dan outras condutas restritivas 
da competencia; en outras palabras, cando un empresario considera 
que existen acordos de prezos tamén tende a crer que existen 
acordos para repartirse o mercado, acordos para limitar o progreso 
técnico, imposición do prezo de venda por subministradores ou 
distribuidores, fixación de prezos por unha empresa dominante co 
obxectivo de expulsar del mercado as súas rivais e fixación de prezos 
abusivos para os consumidores como consecuencia da posesión por 
algunha empresa dunha posición de dominio no mercado.  

 
As respostas das empresas entrevistadas ao conxunto de 

cuestións sobre a frecuencia das condutas analizadas non varía 
significativamente segundo o seu tamaño; polo contrario, en algunhas 
delas existen diferenzas segundo o sector no que operan e segundo a 
provincia na que están localizadas.  

 
Polo que atinxe á localización provincial, danse diferenzas 

significativas en: 
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- Ourense e Pontevedra, onde existe a percepción dunha 
maior frecuencia de actuación de empresas ilegais, fronte a 
Lugo. 

 
- Ourense, onde existe a percepción dunha maior 

frecuencia de venda de produtos de calidade inferior, fronte as 
restantes provincias. 

 
- Ourense, onde existe a percepción dunha maior 

frecuencia de concesión de axudas e subvencións por parte da 
Administración, fronte as restantes provincias.  
 
No que se refire ao sector indicamos aquel(es) onde a frecuencia 

de condutas negativas, dende a perspectiva da competencia, é máis 
frecuente e con certa diferenza respecto dos demais sectores, aínda que 
esa diferenza non sexa significativa:  

 
- a actuación de empresas ilegais percíbese máis frecuente 

na hostalaría,  
- a realización de publicidade enganosa percíbese máis 

frecuente na hostalaría e no comercio polo miúdo,  
-  o feito de que os subministradores ou os distribuidores 

fixen o prezo de venda percíbese máis frecuente no grupo “outros” 
e no comercio polo miúdo, 

- a fixación de prezos por baixo dos custos percíbese máis 
frecuente no transporte e na saúde, 

- a existencia de limitacións inxustificadas a participar nos 
contratos públicos percíbese máis frecuente na construción e no 
comercio polo miúdo, 

- a competencia de empresas estranxeiras ou de 
importacións baratas percíbese máis frecuente no transporte e no 
comercio polo miúdo. 

 
Sobre o grao no que as condutas anteriores dificultan a 

existencia dunha competencia xusta no mercado ou limitan a entrada 
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no mercado doutros competidores potenciais, os entrevistados 
repártense case a partes iguais, se ben son algo máis os que sinalan 
que as condutas consideradas dificultan moito ou bastante a 
existencia dunha competencia xusta no mercado (271 entrevistados) 
que os que opinan que tales condutas dificultan pouco ou nada a 
competencia (224 entrevistados).  

 
As empresas do comercio polo miúdo son as que amosan en 

maior grao a crenza de que condutas anteriores dificultan a existencia 
dunha competencia xusta no mercado ou limitan a entrada no 
mercado doutros competidores potenciais. 

 
No que se refire á evolución da ocorrencia das condutas 

limitadoras da competencia  no último ano, a maioría (72,6%) opina 
que a frecuencia non se modificou. Os que pensan que tales condutas 
aumentaron (23,2%) superan en case 20 puntos ós que opinan que 
diminuíron (4,2%). Este resultado da a entender que un certo número 
de entrevistas percibe que os problemas de competencia se 
incrementan o que, de novo, subliña a importancia de analizar os 
mercados para erradicar as prácticas que sexan ilícitas. 

 
Malia a visión da existencia de certos problemas de 

competencia nos mercados galegos, a valoración xeral dos 
entrevistados é que estes non teñen unha frecuencia elevada e que os 
mercados semellan estar bastante abertos á competencia e mais á 
entrada de novas empresas.  

 
6.3.1.1. Frecuencia de actuación de empresas ilegais/ non 

autorizadas no sector (ou mercado) 
 

Das empresas que responderon a esta cuestión (493), o 35,1% 
(173) sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia. Deste 
conxunto 54 empresas din que a actuación de empresas ilegais ocorre 
con moita frecuencia. 
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Táboa 8. Frecuencia de actuación de empresas ilegais/ non 
autorizadas 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 

válida 
Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

54
119
179
141
493

58
551

9,8
21,6
32,5
25,6
89,5
10,5

100,0

11,0 
24,1 
36,3 
28,6 

100,0 

11,0
35,1
71,4

100,0

 
Segundo as respostas dos entrevistados, o sector no que se 

percibe máis frecuente esta actuación é o da hostalería; polo contrario 
o valor menor acádano os de transporte e saúde. Tamén existe a 
percepción de que a actuación de empresas ilegais é 
significativamente máis frecuente en Ourense e Pontevedra que en 
Lugo.  

 
6.3.1.2. Frecuencia con que ocorren acordos de fixación de 

prezos entre empresas  
 

Esta cuestión é moi importante xa que os acordos de fixación 
de prezos son un dos ilícitos máis graves dende a perspectiva da 
defensa da competencia.  

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (526), o 14,4% 

(76) sinala que tales acordos ocorren con moita ou bastante 
frecuencia. Deste conxunto,18 empresas din que acordos de fixación 
de prezos ocorren con moita frecuencia.  
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Táboa 9. Frecuencia con que ocorren acordos de fixación de prezos 
entre empresas 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

18
58

179
271
526

25
551

3,3
10,5
32,5
49,2
95,5

4,5
100,0

3,4 
11,0 
34,0 
51,5 

100,0 

3,4
14,4
48,5

100,0

 
Neste item apenas existen diferenzas entre as medias das 

empresas de diferentes tamaños e dos diferentes sectores. Tampouco 
son significativas as diferenzas segundo a provincia onde se localizan. 

 
A crenza dos entrevistados sobre a frecuencia con que ocorren 

acordos de fixación de prezos entre empresas amosa unha forte 
correlación (p < .001) coa frecuencia con que se dan outras condutas 
restritivas da competencia; en outras palabras, cando un empresario 
considera que existen acordos de prezos tamén tende a crer que 
existen acordos para repartirse o mercado (r = .533), acordos para 
limitar o progreso técnico (.449), imposición do prezo de venda por 
subministradores ou distribuidores (.352), fixación de prezos por 
unha empresa dominante co obxectivo de expulsar del mercado as 
súas rivais (.318) e fixación de prezos abusivos para os consumidores 
como consecuencia da posesión por algunha empresa dunha posición 
de dominio no mercado (.257).  

 
6.3.1.3. Frecuencia con que ocorren acordos entre empresas 

competidoras para repartirse o mercado  
 

Das empresas que responderon a esta cuestión (514), o 10,5% 
(54) sinala que tales acordos ocorren con moita ou bastante 
frecuencia. Deste conxunto 12 empresas din que os acordos entre 

64



                       Informe sobre a situación… 

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

 
65

empresas competidoras para repartirse o mercado se dan con moita 
frecuencia. 

 
Táboa 10. Frecuencia con que ocorren acordos entre empresas 
competidoras para repartirse o mercado  
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

12
42

157
303
514

37
551

2,2
7,6

28,5
55,0
93,3

6,7
100,0

2,3 
8,2 

30,05 
58,9 

100,0 

2,3
10,5
41,1

100,0

 
Tamén neste item apenas existen diferenzas entre as medias 

das empresas de diferentes tamaños e dos diferentes sectores. 
Tampouco son significativas as diferenzas segundo a provincia onde 
se localizan. 

 
A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 

con que ocorren acordos entre empresas competidoras para repartirse 
o mercado é coa frecuencia con que ocorren acordos entre empresas 
para limitar (ou controlar) o desenvolvemento técnico (r = .641) 
 

6.3.1.4. Frecuencia con que ocorren acordos entre empresas 
para limitar (ou controlar) o desenvolvemento técnico  

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (470), o 6,4% (30) 

sinala que tales acordos ocorren con moita ou bastante frecuencia. 
Deste conxunto só 3 empresas din que este tipo de acordos sucede 
con moita frecuencia.  
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Táboa 11. Frecuencia con que ocorren acordos entre empresas para 
limitar (ou controlar) o desenvolvemento técnico 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

3
27

134
306
470

81
551

,5
4,9

24,3
55,5
85,3
14,7

100,0

,6 
5,7 

28,5 
65,1 

100,0 

,6
6,4

34,9
100,0

 
Tamén neste item apenas existen diferenzas entre as medias 

das empresas segundo tamaño e sector. Tampouco son significativas 
as diferenzas segundo a provincia onde están localizadas. 
 

  6.3.1.5. Frecuencia coa que se realiza publicidade enganosa  
 

Das empresas que responderon a esta cuestión (509), o 41,1% 
(209) sinala que a publicidade enganosa ocorre con moita ou bastante 
frecuencia. Deste conxunto 67 empresas din que este tipo de conduta 
se dá con moita frecuencia.  

 
Táboa 12. Frecuencia con que se realiza publicidade enganosa 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

67
142
166
134
509

42
551

12,2
25,8
30,1
24,3
92,4

7,6
100,0

13,2 
27,9 
32,6 
26,3 

100,0 

13,2
41,1
73,7

100,0
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Nesta cuestión aprécianse diferenzas significativas entre as 
medias dalgúns sectores. As empresas da hostalería e do comercio 
polo miúdo son as que perciben máis publicidade enganosa.  

 
A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 

coa que se realiza publicidade enganosa é coa frecuencia de contratos 
con termos confusos (r = .458). 

 
6.3.1.6. Frecuencia coa que os subministradores ou 

distribuidores impoñen o prezo de venda  
 

A imposición do prezo de venda a empresas independentes que 
subministran produtos a unha determinada organización ou que 
distribúen os produtos desa organización é unha conduta ilícita, que 
limita a autonomía desas empresas. 

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (524), o 34,4% 

(180) sinala que a fixación dos prezos ocorre con moita ou bastante 
frecuencia; deste conxunto, 55 empresas consideran que esta conduta 
se dá con moita frecuencia.  

 
Táboa 13. Frecuencia coa que os subministradores ou distribuidores 
impón o prezo de venda 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

55
125
141
203
524

27
551

10,0
22,7
25,6
36,8
95,1

4,9
100,0

10,5 
23,9 
26,9 
38,7 

100,0 

10,5
34,4
61,3

100,0

 
Tamén neste item aprécianse diferenzas significativas entre as 

medias dalgúns sectores. Nos que a imposición do prezo de venda por 

67



                       Informe sobre a situación… 

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

 
68

distribuidores ou subministradores é máis frecuente son o sector 
“outros” e o do comercio polo miúdo.  

 
A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 

coa que os subministradores ou distribuidores impoñen o prezo de 
venda é coa frecuencia con que ocorren acordos de fixación de prezos 
entre empresas (r = .352). 
 

6.3.1.7. Frecuencia coa que unha empresa dominante fixa os 
prezos co obxectivo de expulsar do mercado aos seus rivais  

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (518), o 23,4% 

(121) sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; deste 
conxunto 31 empresas din que tal fixación dos prezos sucede con 
moita frecuencia.  
 
Táboa 14. Frecuencia coa que unha empresa dominante fixa os prezos 
co obxectivo de expulsar do mercado aos seus rivais 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

31
90

167
230
518

33
551

5,6
16,3
30,3
41,7
94,0

6,0
100,0

6,0 
17,4 
32,2 
44,4 

100,0 

6,0
23,4
55,6

100,0

 
Nesta cuestión non se aprecian diferenzas notables entre as 

medias dos sectores, aínda que se percibe que ocorre con máis 
frecuencia nos sectores do comercio polo miúdo e do transporte.  

 
A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 

coa que unha empresa dominante fixa os prezos co obxectivo de 
expulsar do mercado aos seus rivais é coa frecuencia coa que unha 
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empresa dominante fixa prezos abusivos para os consumidores (r = 
.537). 

 
 6.3.1.8. Frecuencia coa que unha empresa dominante fixa 

prezos abusivos para os consumidores  
 
Das empresas que responderon a esta cuestión (513), o 20,9% 

(107) sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; deste 
conxunto, 18 empresas consideran que esta conduta sucede con 
moita frecuencia.  
 
Táboa 15. Frecuencia coa que unha empresa dominante fixa prezos 
abusivos para os consumidores 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

18
89

150
256
513

38
551

3,3
16,2
27,2
46,5
93,1

6,9
100,0

3,5 
17,3 
29,2 
49,9 

100,0 

3,5
20,9
50,1

100,0

 
Nesta cuestión non se aprecian diferenzas notables entre las 

medias dos sectores, aínda que se percibe que ocorre con máis 
frecuencia na construción e no comercio polo miúdo.  

 
6.3.1.9. Frecuencia coa que no mercado se fixan os prezos por 

baixo dos custos 
 

Das empresas que responderon a esta cuestión (528), o 26,1% 
(138) sinala que esta fixación de prezos ocorre con moita ou bastante 
frecuencia; deste conxunto, 38 empresas din que os prezos están por 
baixo dos custos con moita frecuencia.  
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Táboa 16. Frecuencia coa que no mercado se fixan os prezos por 
baixo dos custos 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

38
100
171
219
528

23
551

6,9
18,1
31,0
39,7
95,8

4,2
100,0

7,2 
18,9 
32,4 
41,5 

100,0 

7,2
26,1
58,5

100,0

 
Non se aprecian diferenzas notables entre las medias dos 

diferentes, aínda que se percibe que esta conduta se dá con máis 
frecuencia nos sectores do transporte e da saúde.  

 
A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 

de fixación de prezos por baixo dos custos é coa frecuencia con que 
se venden produtos de calidade inferior (r = .433). 

 
6.3.1.10. Frecuencia coa que non se respectan as patentes ou se 

falsifican as marcas  
 

Das empresas que responderon a esta cuestión (465), o 19,4% 
(90) sinala que estas prácticas ocorren con moita ou bastante 
frecuencia; deste conxunto, 33 empresas din que con moita 
frecuencia.  

 
Neste item aprécianse diferenzas significativas entre as medias 

dalgúns sectores: no comercio polo miúdo opínase que estas prácticas 
ocorren raramente e no transporte que nunca.  

 
A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 

coa que non se respectan as patentes ou se falsifican as marcas é coa 
frecuencia coa que se venden produtos de calidade inferior (r = .568). 
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Táboa 17. Frecuencia coa que non se respectan as patentes ou se 
falsifican as marcas  
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

33
57

107
268
465

86
551

6,0
10,3
19,4
48,6
84,4
15,6

100,0

7,1 
12,3 
23,0 
57,6 

100,0 

7,1
19,4
42,4

100,0

 
 

6.3.1.11. Frecuencia coa que no mercado se venden produtos 
de calidade inferior  

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (511), o 41,5% 

(212) sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; deste 
conxunto 55 empresas din que no seu mercado se venden produtos 
de calidade inferior con moita frecuencia.  

 
Táboa 18. Frecuencia coa que no mercado se venden produtos de 
calidade inferior  
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

55
157
148
151
511

40
551

10,0
28,5
26,9
27,4
92,7

7,3
100,0

10,8 
30,7 
29,0 
29,5 

100,0 

10,8
41,5
70,5

100,0
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Nesta cuestión non se aprecian diferenzas notables entre las 
medias dos sectores, aínda que se percibe que ocorre con máis 
frecuencia nos sectores industrial e do comercio polo miúdo.  

 
Polo contrario, identifícanse diferenzas significativas sobre esta 

actuación entre as empresas de Ourense e da Coruña, sendo na 
primeira onde a frecuencia percibida é maior.   

 
A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 

coa que no mercado se venden produtos de calidade inferior é coa 
frecuencia coa que non se respectan as patentes ou se falsifican as 
marcas (r = .568). 

 
6.3.1.12. Frecuencia coa que os contratos teñen termos 

confusos 
 

Das empresas que responderon a esta cuestión (470), o 27,2% 
(128) sinala que, con moita ou bastante frecuencia, os contratos teñen 
termos confusos. Deste conxunto, 22 empresas din que iso sucede 
con moita frecuencia.  

 
Táboa 19. Frecuencia coa que os contratos teñen termos confusos 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

22
106
166
176
470

81
551

4,0
19,2
30,1
31,9
85,3
14,7

100,0

4,7 
22,6 
35,3 
37,4 

100,0 

4,7
27,2
62,6

100,0

 
Nesta cuestión tampouco se aprecian diferenzas notables entre 

las medias dos sectores, aínda que se percibe que ocorre con máis 
frecuencia nos sectores do transporte e da construción.  
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A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que os contratos teñen termos confusos é coa frecuencia con que 
se venden produtos ou servizos de calidade inferior (r =.468). 

 
6.3.1.13. Frecuencia coa que a Administración concede axudas 

e subvencións 
 

Das empresas que responderon a esta cuestión (458), o 31,2% 
(143) sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; sendo 
26 as empresas que din que con moita frecuencia.   

 
Táboa 20. Frecuencia coa que a Administración concede axudas e 
subvencións  
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

26
117
165
150
458

93
551

4,7
21,2
29,9
27,2
83,1
16,9

100,0

5,7 
25,5 
36,0 
32,8 

100,0 

5,7
31,2
67,2

100,0

 
Neste item tampouco hai diferenzas significativas entre las 

medias dos sectores, aínda que se percibe que a Administración 
concede axudas e subvencións con máis frecuencia nos sectores 
industrial e da hostalería.  

 
A nivel provincial existen diferenzas significativas nesta 

actuación entre as empresas de Ourense e da Coruña, sendo na 
primeira provincia onde máis se percibe que a Administración concede 
axudas e subvencións.    
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6.3.1.14. Frecuencia coa que se producen limitacións 
inxustificadas a participar nos contratos públicos 

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (354), o 21,2% 

(75) sinala que tales limitacións ocorren con moita ou bastante 
frecuencia; sendo 16 as empresas que din que con moita frecuencia.  

 
Táboa 21. Frecuencia coa que se producen limitacións inxustificadas a 
participar nos contratos públicos  
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

16
59
97

182
354
197
551

2,9
10,7
17,6
33,0
64,2
35,8

100,0

4,5 
16,7 
27,4 
51,4 

100,0 

4,5
21,2
48,6

100,0

 
Neste item aprécianse diferenzas significativas entre as medias 

dalgúns sectores. Nos sectores nos que as limitacións a participar en 
contratos públicos se perciben como máis frecuentes son os da 
construción e do comercio polo miúdo; polo contrario, nos que menos 
se perciben son os do transporte e da hostalaría.   

 
A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 

coa que se producen limitacións inxustificadas a participar nos 
contratos públicos é coa frecuencia con que os contratos teñen termos 
confusos (r = .368). 

 
6.3.1.15. Frecuencia de ocorrencia de procesos de fusión no 

sector  
 
Das empresas que responderon a esta cuestión (475), o 28,8% 

(137) sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; deste 
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conxunto 16 empresas din que con moita frecuencia ocorren este tipo 
de procesos de concentración.  
 
Táboa 22. Frecuencia de ocorrencia de procesos de fusión no sector  
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

16
121
189
149
475

76
551

2,9
22,0
34,3
27,0
86,2
13,8

100,0

3,4 
25,5 
39,8 
31,4 

100,0 

3,4
28,8
68,6

100,0

 
A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 

de ocorrencia de procesos de fusión no sector  é coa frecuencia con 
que existe competencia de empresas estranxeiras/importacións 
baratas  (r = .341). 

 
6.3.1.16. Frecuencia coa que existe competencia de empresas 

estranxeiras/importacións baratas 
 

Das empresas que responderon a esta cuestión (492), o 38,6% 
(190) sinala que tal competencia se dá con moita ou bastante 
frecuencia; sendo 83 as empresas que din que con moita frecuencia.  
 

Neste item tamén se aprecian diferenzas significativas entre as 
medias dalgúns sectores. Os sectores do transporte e do comercio 
polo miúdo son os que perciben a competencia de empresas 
estranxeiras/ importacións baratas como máis frecuente.  

 
A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 

coa que existe competencia de empresas estranxeiras/importacións 
baratas é coa frecuencia con que non se respectan as patentes ou se 
falsifican as marcas  (r = .394). 
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Táboa 23. Frecuencia coa que existe competencia de empresas 
estranxeiras/importacións baratas  
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

83
107
130
172
492

59
551

15,1
19,4
23,6
31,2
89,3
10,7

100,0

16,9 
21,7 
26,4 
35,0 

100,0 

16,9
38,6
65,0

100,0

 
 

6.3.2.  Grao no que as condutas anteriores dificultan a 
existencia dunha competencia xusta no mercado ou limitan a entrada 
no mercado doutros competidores potenciais 

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (495), o 54,7% 

(271) sinala que as condutas consideradas dificultan moito ou 
bastante a existencia dunha competencia xusta no mercado, mentres 
que o 45,3% restante (224) opina que tales condutas dificultan pouco 
ou nada a competencia.  

 
As valoracións sobre o grao no que as condutas anteriores 

dificultan a existencia dunha competencia xusta no mercado ou 
limitan a entrada no mercado doutros competidores potenciais non 
varían significativamente segundo o tamaño das empresas, aínda que 
si o fan segundo o sector de actividade. As diferenzas significativas de 
medias danse entre os sectores do comercio polo miúdo e da 
construción. Mentres que a puntuación do primeiro indica unha crenza 
forte sobre que algunhas das condutas anteriores dificultan bastante a 
competencia, a crenza do sector da construción sobre o tema e máis 
débil.  
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As valoracións sobre o grao no que as condutas anteriores 
dificultan a existencia dunha competencia xusta no mercado ou 
limitan a entrada no mercado doutros competidores potenciais non 
varían significativamente segundo o tamaño das empresas, aínda que 
si o fan segundo o sector de actividade. As diferenzas significativas de 
medias danse entre os sectores do comercio polo miúdo e da 
construción. Mentres que a puntuación do primeiro indica unha crenza 
forte sobre que algunhas das condutas anteriores dificultan bastante a 
competencia, a crenza do sector da construción sobre o tema e máis 
débil.    

 
Táboa 24. Grao no que as condutas anteriores dificultan a existencia 
dunha competencia xusta no mercado ou limitan a entrada no 
mercado doutros competidores potenciais 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
Válida 

Dificulta moito a competencia 
xusta/entrada de novas empresas. 
Dificulta bastante a competencia 
xusta/entrada de novas empresas. 
Dificulta pouco a competencia 
xusta/entrada de novas empresas. 
Non dificulta nada a competencia 
xusta/entrada de novas empresas. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

100

171

154

70
495

56
551

 
18,1 

 
31,0 

 
27,9 

 
12,7 
89,8 
10,2 

100,0 

 
20,2 

 
34,5 

 
31,1 

 
14,1 

100,0 

 
 

6.3.3. Valoración xeral da frecuencia das condutas restritivas 
da competencia 
 

Esta cuestión permitía unha valoración entre 1 e 10. 
Consideramos que o sentido máis positivo da mesma ven dado polas 
puntuacións 1-2-3, que recollen a idea de que no sector non hai 
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condutas que limitan a competencia. Estas puntuacións foron dadas 
polo 37,42% dos que responderon a mesma (206 empresas).  

 
Polo contrario, o polo negativo da escala ven dado polas 

puntuacións 8-9-10. Estas puntuacións foron indicadas polo 12,2% 
dos que responderon á pregunta (67 empresas).  
 
Táboa 25. Valoración xeral da frecuencia das condutas restritivas da 
competencia 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Válidas  1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Total. 

69
63
74
47

125
50
56
34
77
22

551

12,5 
11,4 
13,4 

8,5 
22,7 

9,1 
10,2 

6,2 
2,0 
4,0 

100,0 

12,5
24,0
37,4
45,9
68,6
77,7
87,8
94,0
96,0

100,0

 
A media aritmética acada un valor de 4,56 cunha desviación 

típica de 2,4. Entón, a valoración xeral dos empresarios galegos é que 
existen condutas que limitan a competencia pero a súa frecuencia non 
é moi elevada.  

 
A valoración xeral  da frecuencia das condutas restritivas da 

competencia non varía significativamente segundo o tamaño das 
empresas nin o sector.  
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6.3.4. Evolución da ocorrencia das condutas limitadoras da 
competencia  no último ano 

 
Polo que se refire á evolución da ocorrencia das condutas 

limitadoras da competencia  no último ano, a maioría (72,6%) opina 
que a frecuencia non se modificou. Os que pensan que tales prácticas 
aumentaron (23,2%) superan en case 20 puntos ós que opinan que 
diminuiron (4,2%). 
 
Táboa 26. Evolución da ocorrencia das condutas limitadoras da 
competencia  no último ano 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Aumentaron. 
Diminuíron. 
Non se modificaron. 
Total. 

128
23

400
551

23,2 
4,2 

72,6 
100,0 

23,2
27,4

100,0

 
A valoración xeral  da evolución da ocorrencia das condutas 

limitadoras da competencia no último ano non varía significativamente 
segundo o tamaño das empresas nin o sector.  

 
6.3.5.  Valoración xeral da existencia de barreiras á entrada 

de novas empresas nos mercados 
 
Esta cuestión permitía unha valoración entre 1 e 10. 

Consideramos que o sentido máis positivo da mesma ven dado polas 
puntuacións 8-9-10, que recollen a idea de que no sector non hai 
barreiras á entrada de novas empresas e que está moi aberto á 
competencia. Estas puntuacións foron dadas polo 43,3,% dos que 
responderon a mesma (239 empresas).  

 
Polo contrario, o polo negativo da escala ven dado polas 

puntuacións 1-2-3. O 14,2% dos que responderon á pregunta (78 
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empresas) amosan acordo coa idea de que o seu mercado está 
pechado á entrada de novas empresas.   
 
Táboa 27. Valoración xeral da existencia de barreiras á entrada de 
novas empresas nos mercados 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Válidas   1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Total. 

16
24
38
43
86
49
56
85
59
95

551

2,9 
4,4 
6,9 
7,8 

15,6 
8,9 

10,2 
15,4 
10,7 
17,2 

100,0 

2,9
7,3

14,2
22,0
37,6
46,5
56,6
72,1
82,8

100,0

 
A media aritmética acada un valor de 6,58 cunha desviación 

típica de 2,5. Entón, a valoración xeral dos empresarios galegos é que 
os mercados semellan bastante abertos á competencia e mais á 
entrada de novas empresas.  

 
A valoración xeral  da existencia de barreiras á entrada de novas 

empresas nos mercados non varía significativamente segundo o 
tamaño das empresas nin o sector.  

 
No entanto, a valoración xeral  da existencia de barreiras á 

entrada de novas empresas nos mercados varía significativamente 
entre as empresas das provincias de A Coruña e Pontevedra, tendo as 
primeiras a crenza de que os seus mercados están máis pechados que 
as segundas.  
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6.3.6. Cuestións sobre o grao de acordo, ou desacordo, dos 
entrevistados cun conxunto de proposicións relativas á competencia 
 

O punto 6 do cuestionario abrangue un conxunto de preguntas 
ás que o entrevistado tiña que indicar o seu grao de acordo/ 
desacordo. Estas cuestións teñen que ver co coñecemento da 
normativa sobre defensa da competencia, a regulación existente no 
mercado, as sancións ás empresas que non respectan as normas e o 
efecto da competencia na supervivencia e competitividade das 
empresas galegas.   
 

O conxunto de 14 proposicións relativas a valores e percepcións 
dos entrevistados recollidas neste apartado apenas varía segundo o 
sector no que actúa a empresa, aínda que o tamaño da empresa inflúe 
na resposta nalgúns casos. 

 
Existe un notable descoñecemento da normativa de defensa da 

competencia, xa que menos do 3% dos entrevistados di ter un gran 
coñecemento da mesma. O coñecemento da normativa sobre defensa 
da competencia varía significativamente segundo o tamaño das 
empresas, sendo maior nas empresas medianas que nas pequenas e 
nestas que nas microempresas. 

 
Segundo os entrevistados o notable descoñecemento da 

normativa de defensa da competencia asóciase a que non ten un 
acceso doado. 
 

As respostas sobre a dificultade de acceso á información sobre 
a normativa de defensa da competencia compleméntanse coas 
relativas á dificultade de comprensión da mesma, xa que a maioría 
dos entrevistados opina que esta normativa é difícil de entender. A 
facilidade de comprensión da normativa sobre defensa da 
competencia varía significativamente segundo o tamaño das 
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empresas, sendo maior nas empresas medianas que nas pequenas e 
nestas que nas microempresas. 
 
Táboa 28. Medias e desviacións típicas correspondentes ás cuestións 
do punto 6 do cuestionario 
 

Item (1: totalmente en desacordo; 4= totalmente de acordo) Media Desv. 
Tip. 

L1. Teño un gran coñecemento da normativa sobre defensa da 
competencia 
L2. A información que necesitan as empresas para cumprir coa 
lexislación de defensa da competencia é fácil de conseguir 
L3. A información que necesitan as empresas para cumprir coa 
lexislación de defensa da competencia é fácil de entender 
N1. Existe suficiente regulación no mercado en que opero para que 
exista unha competencia xusta e libre 
N2. As normas de defensa da competencia son respectadas tanto 
polas PEMES como polas empresas grandes 
S1. As sancións ás empresas que infrinxen a lei de defensa da 
competencia son excesivas 
S2. É demasiado fácil para as empresas vulnerar a lei de defensa da 
competencia con impunidade 
G1. Os acordos entre empresas para fixar prezos e outras condicións 
comerciais non deberían prohibirse 
G2. Paréceme ben que as empresas que dispoñen de poder de 
mercado o utilicen para lograr os seus obxectivos 
G3. Na miña opinión, un aumento no grao de competencia nos 
mercados galegos melloraría a competitividade das empresas 
galegas 
G4. No caso de que se incrementara a rivalidade no meu sector, a 
miña empresa tería moitos problemas para sobrevivir 
G5. É importante que existan órganos que defendan a libre 
competencia nos mercados 
G6. A miña empresa sofre unha competencia inxusta por causa das 
axudas públicas concedidas ás empresas rivais 
G7. A contratación pública faise, dende o punto de vista da 
competencia, dun xeito adecuado 

 
2,0313 

 
2,3314 

 
2,2365 

 
2,3281 

 
2,0859 

 
2,0849 

 
2,7209 

 
2,0879 

 
1,9607 

 
 

2,8872 
 

2,3835 
 

3,3407 
 

2,0468 
 

2,1652 

,81023

,82947

,75892

,83100

,81835

,77938

,80766

1,02485

,91288

,84954

,91239

,73515

,93633

,82978

 
 Os entrevistados repártense case a partes iguais entre os que 

consideran que a regulación existente no seu mercado non é 
suficiente para que a competencia sexa xusta e libre (55,9%) e o grupo 
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restante (44,1%) que opina que existe regulación dabondo para acadar 
este obxectivo. A crenza sobre o nivel de regulación varía 
significativamente segundo a provincia onde está localizada a 
empresa: as empresas da Coruña e Pontevedra están máis de acordo 
coa idea de que existe regulación dabondo que as de Ourense. As 
empresas desta provincia son as máis favorables, entón, a un 
incremento da regulación.  

 
A existencia de regulación suficiente no mercado para que 

exista unha competencia xusta e libre correlaciónase máis fortemente 
co respecto das normas de defensa da competencia polas grandes e 
pequenas empresas que con ningunha outra. 

 
A maioría dos entrevistados cre que as sancións ás empresas 

que infrinxen a lei de defensa da competencia non son excesivas e, 
polo tanto, que resultan axeitadas. Tamén a maioría (64,4%) opina que 
ás empresas lles resulta doado vulnerar a lei de defensa da 
competencia con impunidade. Este dato indica a relevancia de asumir 
un enfoque proactivo na procura das condutas ilícitas neste ámbito. A 
sinalar que neste item as respostas das empresas localizadas en Lugo 
e Ourense son significativamente diferentes das situadas en 
Pontevedra: estas últimas son as que en maior medida creen que non 
é doado vulnerar as normas da competencia con impunidade.  

 
Na cuestión relativa aos acordos de prezos entre empresas 

competidoras é salientable a existencia dunha porcentaxe non 
desprezable (32,8%) de empresarios que non avalían negativamente 
tales acordos. Este resultado pon de manifesto a importancia de 
desenvolver un esforzo orientado a mudar esta cultura, xa que os 
acordos de prezos entre empresas competidoras constitúen unha das 
condutas restritivas da competencia máis graves. Se non existe unha 
avaliación negativa sobre a mesma, a probabilidade de que os acordos 
se produzan se incrementa notablemente. 
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Algo parecido ao comentado no punto anterior acontece cando 
se considera a utilización polas empresas do seu poder de mercado 
para acadar os seus obxectivos, xa que tamén neste caso unha 
porcentaxe non desprezable de empresarios (26,2%) non avalía 
negativamente esta conduta. O dito anteriormente é válido neste 
punto. 

 
A porcentaxe de arredor dun 30% de entrevistados cuns valores 

e unha cultura non favorable a competencia nos mercados  -derivada 
das consideracións dos dous puntos anteriores- vese reforzada co 
dato de que  o 30,6% dos entrevistados non relacione o respecto das 
normas de defensa da competencia co incremento da competitividade 
das empresas. Malia a existencia deste grupo, a maioría dos 
empresarios consultados (69,4%) manifesta estar bastante/moi de 
acordo coa proposición de que un aumento no grao de competencia 
nos mercados galegos melloraría a competitivade das empresas 
galegas. 

 
Evidentemente a valoración negativa sobre a competencia ven, 

sobre todo, do temor deses entrevistados a que a rivalidade afecte á 
supervivencia da súa empresa. Neste sentido, o 43,9% dos 
entrevistados indica que unha maior rivalidade lle podería xerar 
problemas importantes. Estes efectos negativos son subliñados polo 
12,1% dos entrevistados que responderon a esta cuestión. 

 
Un aspecto relevante para os novos órganos de defensa da 

competencia de Galicia é a relativa ao grao de importancia asignada 
polos empresarios á existencia de institucións que defendan a 
competencia. Débese subliñar que o 89,8% dos entrevistados 
responderon mostrando o seu acordo coa proposición: “É importante 
que existan órganos que defendan a competencia nos mercados”.   
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No que atinxe ás axudas públicas, a maioría dos entrevistados 
que responderon a esta pregunta non cree que estas públicas 
prexudiquen a súa empresa.  

 
É importante coñecer en que sectores os valores ou o 

coñecemento sobre a competencia son máis desfavorables. A 
continuación e para cada proposición na que existe un certo grao de 
desacordo entre as empresas dos diversos sectores identifícase o 
sector(es) peor situado(s), aínda que a diferenza cos restantes non 
sexa significativa:  

 
-  L1. Teño un gran coñecemento da normativa sobre defensa 

da competencia. As puntuacións máis desfavorables acádanas os 
sectores do transporte, industria, saúde e comercio polo miúdo.  

 
- L2. A información que necesitan as empresas para cumprir 

coa lexislación de defensa da competencia é fácil de conseguir. O 
sector do transporte.  

 
- L3. A información que necesitan as empresas para cumprir 

coa lexislación de defensa da competencia é fácil de entender. O 
sector do transporte.  

 
- N1. Existe suficiente regulación no mercado en que opero 

para que exista unha competencia xusta e libre. O sector do 
transporte.  

 
- N2. As normas de defensa da competencia son respectadas 

tanto polas PEMES como polas empresas grandes. O sector do 
transporte.  

 
- S1. As sancións ás empresas que infrinxen a lei de defensa da 

competencia son excesivas. Os sectores que pensan en maior grao 
que as sancións son excesivas son os da saúde e o do transporte. 
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- S2. É demasiado fácil para as empresas vulnerar a lei de 
defensa da competencia con impunidade. Non hai diferenzas. 

 
- G1. Os acordos entre empresas para fixar prezos e outras 

condicións comerciais non deberían prohibirse. As que se manifestan 
máis a favor desta proposición son as empresas do sector da saúde. 

 
- G2. Paréceme ben que as empresas que dispoñen de poder de 

mercado o utilicen para lograr os seus obxectivos. As que se 
manifestan máis a favor desta proposición son as empresas do sector 
da saúde. 

 
- G3. Na miña opinión, un aumento no grao de competencia 

nos mercados galegos melloraría a competitividade das empresas 
galegas. Non hai diferenzas. 

 
- G4. No caso de que se incrementara a rivalidade no meu 

sector, a miña empresa tería moitos problemas para sobrevivir. As que 
se manifestan máis a favor desta proposición son as empresas do 
transporte, “outros” e do comercio polo miúdo. 

 
- G5. É importante que existan órganos que defendan a libre 

competencia nos mercados. Non hai diferenzas. 
 
- G6. A miña empresa sofre unha competencia inxusta por 

causa das axudas públicas concedidas ás empresas rivais. As que se 
manifestan máis a favor desta proposición son as empresas 
industriais. 

 
- G7. A contratación pública faise, dende o punto de vista da 

competencia, dun xeito adecuado. Non hai diferenzas. 
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6.3.6.1. Coñecemento da normativa sobre defensa da 
competencia  

 
As respostas dos entrevistados á primeira cuestión indican que 

o 71,1% ten un notable descoñecemento da normativa de defensa da 
competencia. Soamente o 2,8% (15 empresas) do total entrevistado di 
ter un gran coñecemento da mesma; mentres que o 26,1% opina que 
ten bastante coñecemento.   
 
Táboa 29. Teño un gran coñecemento da normativa sobre defensa da 
competencia 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

155
232
142

15
544

7
551

28,1 
42,1 
25,8 

2,7 
98,7 

1,3 
100,0 

28,5
42,6
26,1

2,8
100,0

 
O coñecemento da normativa sobre defensa da competencia 

varía significativamente segundo o tamaño das empresas, sendo 
maior nas empresas medianas que nas pequenas e nestas que nas 
microempresas.  

 
 Se se atende aos sectores, non hai diferenzas significativas 

entre as empresas nesta cuestión. Porén, a puntuación máis baixa 
corresponde ao  sector do transporte e a máis elevada ao sector da 
construción, se ben a diferenza, como xa se ten dito, non é 
significativa.  

 
O coñecemento da normativa sobre defensa da competencia 

correlacionase máis fortemente coa variable facilidade das empresas 
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para acadar información sobre a súa normativa (r = .418) que con 
ningunha outra. 

 
6.3.6.2. Facilidade das empresas para acadar información sobre 

a normativa de defensa da competencia 
 

Dos entrevistados que responderon a esta cuestión, o 55,6% 
indica que a información necesaria para cumprir coa lexislación sobre 
competencia non é doada de conseguir, mentres que o 44,4% restante 
opina que é moi fácil ou bastante fácil acceder á mesma.  

 
Táboa 30. A información que necesitan as empresas para cumprir coa 
lexislación de defensa da competencia é fácil de conseguir 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

89
198
198

31
516

35
551

16,2 
35,9 
35,9 

5,6 
93,6 

6,4 
100,0 

17,2
38,4
38,4

6,0
100,0

 
A facilidade percibida das empresas para acadar información 

sobre a normativa sobre defensa da competencia parece estar 
afectada nalgunha medida polo sector no que actúa a empresa. As 
empresas do sector do transporte son as que amosan a puntuación 
máis baixa.  

 
Pola súa banda, esta variable correlaciónase máis fortemente 

coa variable facilidade de comprensión da normativa sobre defensa da 
competencia (r = .701) que con ningunha outra. 
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6.3.6.3. Facilidade de comprensión da normativa de defensa da 
competencia 

 
 As respostas dos entrevistados a esta cuestión indican que o 

63,7% cree que a normativa sobre defensa da competencia é difícil de 
entender, mentres que o 36,3% restante opina que é bastante fácil de 
entender ou moi fácil de entender.  

 
Táboa 31. A información que necesitan as empresas para cumprir coa 
lexislación de defensa da competencia é fácil de entender 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

78
229
158

17
482

69
551

14,2
41,6
28,7

3,1
87,5
12,5

100,0

16,2 
47,5 
32,8 

3,5 
100,0 

 
 A facilidade de comprensión da normativa sobre defensa da 

competencia varía significativamente segundo o tamaño das 
empresas, sendo maior nas empresas medianas que nas pequenas e 
nestas que nas microempresas.  

 
Este item -facilidade percibida das empresas para comprender a 

información sobre a normativa sobre defensa da competencia- non 
está influída polo sector no que actúa a empresa. Porén, as empresas 
que operan nos sectores da hostalería e da saúde amosan as 
puntuacións máis elevadas, mentres que o sector do transporte ten a 
media máis baixa.  
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6.3.6.4. Regulación existente no mercado para que exista unha 
competencia xusta e libre 

 
As respostas dos entrevistados indican que o 55,9% cre que non 

existe unha regulación suficiente para que a competencia sexa xusta e 
libre, mentres que o 44,1% restante opina que existe regulación 
dabondo para acadar este obxectivo.  

 
Táboa 32. Existe suficiente regulación no mercado en que opero para 
que exista unha competencia xusta e libre 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

89
197
195

31
512

39
551

16,2
35,8
35,4

5,6
92,6

7,1
100,0

17,4
38,5
38,1

6,1
100,0

 
A percepción sobre a regulación existente no mercado para que 

exista unha competencia xusta e libre está afectada nalgunha medida 
polo sector no que actúa a empresa. As empresas que operan no 
sector da hostalería amosan o seu acordo coa idea de que existe 
regulación suficiente, mentres que as empresas do sector do 
transporte son as que indican un maior grao de desacordo ao 
respecto. 

 
Esta percepción sobre a regulación existente tamén varía 

significativamente segundo a provincia onde está localizada a 
empresa. As empresas da Coruña e Pontevedra están máis de acordo 
coa idea de que existe regulación dabondo que as empresas de 
Ourense. As empresas desta provincia son as máis favorables, entón, 
a un incremento da regulación.  
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A existencia de regulación suficiente no mercado para que 
exista unha competencia xusta e libre correlaciónase máis fortemente 
co respecto das normas de defensa da competencia polas grandes e 
pequenas empresas (r = .383) que con ningunha outra. 

 
6.3.6.5. Respecto das normas de defensa da competencia polas 

empresas grandes e pequenas 
 
 As respostas dos entrevistados á cuestión relativa ao respecto 

das normas da competencia polas PEMEs e polas grandes empresas 
manifestan que o 71,7% dos entrevistados opina que as normas da 
competencia non son respectadas por igual polas pequenas e polas 
grandes empresas, mentres que o 28,3% restante opina que ambos 
tipos de empresas cumpren as normas dun xeito semellante.  

 
Táboa 33. As normas de defensa da competencia son respectadas 
tanto polas PEMES como polas empresas grandes 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

126
241
120

25
512

39
551

22,9 
43,7 
21,8 

4,5 
92,9 

7,1 
100,0 

24,6
47,1
23,4

4,9
100,0

 
6.3.6.6. Equilibrio das sancións polo incumprimento das 

normas de defensa da competencia 
 

As respostas dos entrevistados sobre se as sancións ás 
empresas que infrinxen a lei de defensa da competencia son excesivas 
indican que o 73,1% dos mesmos non as considera excesivas,  
mentres que o 26,9% restante pensa que o son.   
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Táboa 34. As sancións ás empresas que infrinxen a lei de defensa da 
competencia son excesivas 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

95
215

97
17

424
127
551

17,2 
39,0 
17,6 

3,1 
77,0 
23,0 

100,0 

22,4 
50,7 
22,9 

4,0 
100,0 

 
A avaliación das sancións como excesivas, aínda que as 

diferenzas non son significativas, é maior nas empresas dos sectores 
do transporte e da saúde, é menor polas do sector da hostalería e 
comercio polo miúdo.   

 
6.3.6.7. Facilidade coa que as empresas poden vulnerar con 

impunidade as  normas de defensa da competencia  
 

As respostas dos entrevistados sobre a facilidade que teñen as 
empresas para non cumprir as normas de defensa da competencia e 
non ser sancionadas por elo indican que o 64,4% dos mesmos cre que 
ás empresas lles resulta doado vulnerar a lei de defensa da 
competencia con impunidade, mentres que o 35,5% restante pensa 
que non é tan fácil saír impune cando se vulnera a norma.   

 
As empresas dos sectores do comercio polo miúdo e industrial 

están máis de acordo que o resto coa idea de que é doado vulnerar a 
lei de defensa da competencia con impunidade, aínda que as 
diferenzas non son significativas.  

 
Polo contrario, son significativas as diferenzas neste item entre 

as empresas localizadas en Lugo e Ourense fronte as situadas en 
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Pontevedra. Estas últimas son as que creen en maior medida que non 
é doado vulnerar as normas da competencia con impunidade.  

 
Táboa 35. É demasiado fácil para as empresas vulnerar a lei de 
defensa da competencia con impunidade 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

37
140
246

75
498

53
551

6,7 
25,4 
44,6 
13,6 
90,4 

9,6 
100,0 

7,4 
28,1 
49,4 
15,1 

100,0 

 
6.3.6.8. Valoración dos acordos de prezos entre competidores 
 
As respostas dos entrevistados á cuestión relativa aos acordos 

de prezos entre empresas competidoras  -unha das condutas máis 
graves entre as que restrinxen a competencia-  indican que unha 
porcentaxe non desprezable de empresarios non a avalía 
negativamente, xa que o 32,8% dos entrevistados manifesta estar moi 
ou bastante de acordo coa proposición: “Os acordos entre empresas 
para fixar prezos e outras condicións comerciais non deberían 
prohibirse”.  O 67,1% restante ten, pola súa parte, unha valoración 
negativa de tales acordos e rexeita que non se prohiban.   

 
Non existen diferenzas significativas entre as empresas dos 

sectores analizados nesta valoración, se ben as do sector da saúde 
amosan un maior acordo coa proposición indicada. 
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Táboa 36. Os acordos entre empresas para fixar prezos e outras 
condicións comerciais non se deberían prohibir 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

194
165
111

65
535

16
551

35,2
29,9
20,1
11,8
97,1

2,9
100,0

36,3
30,8
20,7
12,1

100,0

 
Os entrevistados que creen que os acordos de prezos entre 

empresas competidoras non deberían prohibirse tamén tenden a ver 
como aceptable que as empresas que dispoñen de poder de mercado 
o utilicen para acadar os seus obxectivos á vista da correlación 
existente entre estas dúas variables (r = .312). 
 

6.3.6.9. Valoración dos abusos da posición de dominio no 
mercado 

 
As respostas dos entrevistados á utilización polas empresas do 

seu poder de mercado para acadar os seus obxectivos -unha das 
condutas máis graves entre as que restrinxen a competencia-  indican 
que unha porcentaxe non desprezable de empresarios non a avalía 
negativamente xa que o 26,2% dos entrevistados afirma estar moi ou 
bastante de acordo coa proposición: “Paréceme ben que as empresas 
que dispoñen de poder de mercado o utilicen para lograr os seus 
obxectivos”. O 73,8% restante ten, polo contrario, unha valoración 
negativa do recurso a tales condutas abusivas.  
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Táboa 37. Paréceme ben que as empresas que dispoñen de poder de 
mercado o utilicen para lograr os seus obxectivos 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

197
197
104

36
534

17
551

35,8
35,8
18,9

6,5
96,6

3,1
100,0

36,9 
36,9 
19,5 

6,7 
100,0 

 
Dun xeito semellante ao que acontecía no item anterior, 

tampouco neste caso existen diferenzas significativas entre as 
empresas dos diversos sectores analizados, se ben as do sector da 
saúde amosan un maior acordo coa proposición. 

 
6.3.6.10. Contribución da competencia á competitividade das 

empresas galegas  
 
 O respecto das normas de defensa da competencia ten como 

consecuencia, entre outras, o incremento da competitividade das 
empresas, xa que a competencia as obriga a mellorar as súas 
prácticas. Malia esta consecuencia positiva verificada pola 
investigación, o 30,6% dos entrevistados non se amosan de acordo 
con esta relación, especialmente un 5,8% que indica o seu total 
desacordo coa mesma. Fronte a esta visión, a maioría dos empresarios 
consultados (69,4%) manifesta estar bastante/moi de acordo coa 
proposición de que un aumento no grao de competencia nos 
mercados galegos melloraría a competitivade das empresas galegas.  

 
Tampouco nesta valoración existen diferenzas significativas 

entre as empresas dos diversos sectores analizados, se ben as do 
sector da hostalería creen nun maior grao que un aumento da 
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competencia pode contribuír á mellora da competitividade das 
empresas galegas.  

 
Táboa 38. Na miña opinión, un aumento no grao de competencia nos 
mercados galegos melloraría a competitividade das empresas galegas 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

31
132
235
134
532

19
551

5,6
24,0
42,6
24,3
96,6

3,4
100,0

5,8 
24,8 
44,2 
25,2 

100,0 

 
6.3.6.11. Efecto do incremento da rivalidade no mercado na 

supervivencia da empresa 
 

As respostas dos entrevistados sobre a ameaza que suporía 
para a súa empresa un incremento na rivalidade no seu mercado 
indican que o 56,1% dos mesmos manifesta que tal aumento non 
suporía unha ameaza grave na supervivencia da empresa; polo 
contrario, o 43,9% indica que unha maior rivalidade lle podería xerar 
problemas importantes. Estes efectos negativos son subliñados polo 
12,1% dos entrevistados que responderon a esta cuestión (66).  
 

A percepción dos efectos negativos do incremento da rivalidade 
no mercado na supervivencia da propia empresa varía 
significativamente segundo o tamaño das empresas, sendo menor nas 
empresas medianas que nas pequenas e nestas que nas 
microempresas.  
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Táboa 39. No caso de que se incrementara a rivalidade no meu sector, 
a miña empresa tería moitos problemas para sobrevivir 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

96
210
173

66
545

6
551

17,4
38,1
31,4
12,0
98,9

1,1
100,0

17,6 
38,5 
31,7 
12,1 

100,0 

 
Nesta valoración existen diferenzas significativas entre as 

empresas dos diversos sectores analizados, sendo as do sector do 
transporte as que cren que un maior grao de rivalidade no seu sector 
podería influír negativamente na súa supervivencia, mentres que as do 
sector da saúde son as que opinan que afectaría menos a súa 
supervivencia.  

 
Canto máis de acordo estean os entrevistados coa afirmación de 

que no caso de incrementarse a competencia no seu sector terían 
problemas para sobrevivir,  máis en desacordo están coa de que a 
regulación existente é suficiente, dada a correlación negativa 
significativa existente entre ambas variables (r = -.211).  

 
6.3.6.12. Importancia asignada á existencia de órganos que 

defendan a competencia 
 

O 89,8% dos entrevistados responderon mostrando o seu 
acordo á proposición: “É importante que existan órganos que 
defendan a competencia nos mercados”.  Dos que amosan o seu 
desacordo coa importancia destes órganos, destaca un 2,8% dos 
entrevistados (15) que se manifestan totalmente en desacordo coa 
proposición, mentres que o 7,4% restante di estar “bastante en 
desacordo”.  
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Táboa 40. É importante que existan órganos que defendan a libre 
competencia nos mercados 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

15
40

231
254
540

11
551

2,7
7,3

41,9
46,1
98,0

2,0
100,0

2,8 
7,4 

42,8 
47,0 

100,0 

 
Neste item as puntuacións medias dos diferentes sectores 

examinados son moi semellantes, oscilando entre 3,2 e 3,5. 
 

Canto máis de acordo están os entrevistados co efecto positivo 
do aumento do grao de competencia na competitividade das empresas 
galegas,  maior é a importancia asignada á existencia de órganos que 
defendan a competencia, á vista da significativa correlación existente 
entre ambas variables (r = .281).  

 
6.3.6.13. Competencia inxusta por axudas públicas 

 
 A maioría dos entrevistados (74,9%) que responderon a esta 

pregunta non cre que as axudas públicas prexudiquen a súa empresa. 
Dos que amosan o seu acordo co feito de que as axudas públicas 
xeren unha competencia inxusta (25,1%), o 10,5% avalía como 
totalmente inxusta esta competencia.  
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Táboa 41. A miña empresa sofre unha competencia inxusta por causa 
das axudas públicas concedidas ás empresas rivais 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

159
225

75
54

513
38

551

28,9
40,8
13,6

9,8
93,1

6,9
100,0

31,0 
43,9 
14,6 
10,5 

100,0 

 
Tampouco nesta cuestión as puntuacións medias dos diferentes 

sectores difiren dun xeito significativo, se be a avaliación das 
empresas do sector da saúde é a máis favorable e a do sector 
industrial a máis desfavorable.  

 
6.3.6.14. Axeitada contratación pública 
 

  A maioría dos entrevistados que responderon (78,8%) 
amosaron o seu acordo coa proposición de que a contratación pública 
faise dun xeito adecuado, mentres que o 21,2% restante pensan que a 
competencia non sempre se respecta.   

 
Táboa 42. A contratación pública faise, dende o punto de vista da 
competencia, dun xeito adecuado 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Estou totalmente en desacordo. 
Estou bastante en desacordo. 
Estou bastante de acordo. 
Estou totalmente de acordo. 
Total. 
Perdidos.      Sistema. 
Total. 

16
59
97

182
354
197
551

2,9
10,7
17,6
33,0
64,2
35,8

100,0

4,5 
16,7 
27,4 
51,4 

100,0 
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Neste caso, a avaliación é moi similar entre as empresas dos 
diferentes sectores, se ben destaca cunha valoración máis positiva o 
sector da hostalería.  

 
A crenza de que a contratación pública se fai dun xeito adecuado 

se correlaciona positiva e significativamente coa idea de que a 
regulación do mercado é suficiente (r = .301).  

 
6.3.7. Aspectos relativos ao coñecemento dos organismos 
 
O conxunto de cuestións relativas a este apartado da enquisa 

apenas varía segundo o sector, o tamaño ou a provincia na que se 
localiza a empresa.  

 
6.3.7.1. Coñecemento da existencia do Tribunal de Defensa da 

Competencia da Administración Xeral  
 

O 53,5% dos empresarios consultados coñecía a existencia do 
tribunal estatal encargado da defensa da competencia, o TDC. Entón, 
malia os anos de existencia do Tribunal de Defensa da Competencia 
da Administración Xeral do Estado, só un pouco máis da metade dos 
entrevistados coñece a existencia deste organismo.  

 
Táboa 43. Coñece a existencia do Tribunal de Defensa da 
Competencia da Administración Xeral  
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe
acumulada

Si 
Non 
Total 

295
256
551

53,5
46,5

100,0

53,5 
46,5 

100,0 

53,5
100,0

 
O coñecemento da existencia do Tribunal de Defensa da 

Competencia da Administración Xeral non varía significativamente 
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entre as empresas segundo o seu tamaño, o seu sector ou a súa 
provincia.  

 
6.3.7.2. Coñecemento da existencia do Tribunal Galego de 

Defensa da Competencia  
 

Antes do contacto co galo da enquisa, o 31,9% (175) dos 
empresarios consultados coñecía que en Galicia existía xa un tribunal 
con funciones no ámbito da competencia a nivel autonómico.  

 
Táboa 44. Coñece a existencia do Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia  
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe
acumulada

Si 
Non 
Total 

176
375
551

31,9
68,1

100,0

31,9 
68,1 

100,0 

31,9
100,0

 
O coñecemento da existencia do Tribunal Galego de Defensa da 

Competencia varía significativamente segundo o tamaño das 
empresas, sendo maior nas microempresas que nas pequenas e 
medianas empresas, se ben nestas últimas o erro típico é moito maior. 
Tamén varía segundo a provincia na que se localiza a empresa: as da 
Coruña teñen un coñecemento significativamente maior que as de 
Lugo. Polo contrario, o coñecemento da existencia do Tribunal Galego 
de Defensa da Competencia non varía significativamente segundo o 
sector de actividade.  

 
6.3.7.3. Consulta da páxina web do Tribunal Galego de Defensa 

da Competencia 
 

Na sociedade actual, a páxina web é un medio de informar e dar a 
coñecer a existencia e tarefas das organizacións. A finais do ano 2005 
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foi accesible á cidadanía a páxina web do Tribunal Galego de Defensa 
da Competencia.  

 
Con esta cuestión tentábase coñecer o nivel de visita á mesma 

por parte dos empresarios galegos. Dos 176 que indicaron que 
coñecían previamente a existencia do TGDC, soamente o 6,3% (11) 
visitaron a súa páxina web. Este dato pode entenderse como un 
indicador do nivel de interese pola defensa da competencia.  

 
Táboa 45. Consulta da páxina web do Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe
acumulada

Si 
Non 
Total 
Perdidos      Sistema 
Total 

11
165
176
375
551

2,0
29,9
31,9
68,1

100,0

6,3 
93,8 

100,0 

6,3
100,0

 
A consulta da páxina web do Tribunal Galego de Defensa da 

Competencia non varía significativamente entre as empresas segundo 
o seu tamaño, sector de actividade ou provincia.  

 
6.3.7.4. Coñecemento das funcións e tarefas do Tribunal 

Galego de Defensa da Competencia 
 

Outro tema de interese era o coñecemento das funcións e 
tarefas do TGDC por parte dos empresarios galegos. Posto que 
aqueles que non coñecían a súa existencia dificilmente poderían 
coñecer as súas función, a pregunta relativa a esta materia só se fixo 
aos 176 que indicaron que coñecían previamente a existencia do 
TGDC. Deste número, o 77,3% (136) indicou que tiña coñecemento 
das mesmas, se ben a maioría (122) sinalou que o seu coñecemento 
era básico. Esta idea ben reforzada se se atende á media aritmética da 
variable (3,1).  
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Táboa 46. Coñecemento das funcións e tarefas do Tribunal Galego de 
Defensa da Competencia 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe
acumulada

Coñezo moi ben a súa función 
e responsabilidades. 
Coñezo bastante ben a súa 
función e responsabilidades. 
Teño un coñecemento básico 
da súa función e 
responsabilidades. 
Non teño ningún coñecemento 
sobre a súa función e 
responsabilidades. 
Total 
Perdidos      Sistema 
Total 

4

10

122

40
176
375
551

,7

1,8

22,1

7,3
31,9
68,1

100,0

 
2,3 

 
5,7 

 
 

69,3 
 
 

22,7 
100,0 

2,3

8,0

77,3

100,0

 
O coñecemento das funcións e tarefas do Tribunal Galego de 

Defensa da Competencia non varía significativamente entre as 
empresas segundo o seu tamaño das empresas, sector ou provincia.  

 
6.3.7.5. Coñecemento de que os acordos de fixación de prezos 

constitúen un ilícito competitivo 
 

Un aspecto importante da cultura da competencia existente nun 
país é o grao no que os operadores económicos coñecen que os 
acordos de fixación de prezos constitúen un ilícito competitivo. Dada 
esta premisa, o TGDC quixo coñecer o grao en que os empresarios 
galegos sabían que esta práctica constituía un ilícito concurrencial.  

 
O 70,2% dos empresarios (387) coñece que os acordos de 

fixación de prezos son ilícitos, se ben unha porcentaxe non 
desprezable dos mesmos (29,8%) non o sabe. A labor de información e 
formación sobre este tema resulta, unha vez máis, evidente. 
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Táboa 47. Coñece que os acordos de fixación de prezos constitúen un 
ilícito competitivo 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe

Porcentaxe 
válida 

Porcentaxe 
acumulada 

Si 
Non 
Total 

387
164
551

70,2
29,8

100,0

70,2 
29,8 

100,0 

70,2 
100,0 

 
O coñecemento de que os acordos de fixación de prezos 

constitúen un ilícito competitivo non varía significativamente entre as 
empresas segundo o seu tamaño, sector ou provincia.  

 
6.3.7.6. Importancia da defensa da competencia en Galicia 

 
Á pregunta sobre o grao de importancia da defensa da 

competencia en Galicia, a maioría dos entrevistados indicou que a 
consideraba “bastante importante” (49,5%) ou “moi importante” 
(44,3%). Soamente 5 empresarios (0,9%) opina que é “nada 
importante”. 

 
Táboa 48. Importancia da defensa da competencia en Galicia 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Nada importante. 
Pouco importante. 
Bastante importante. 
Moi importante. 
Total 

5
29

273
244
551

,9
5,3

49,5
44,3

100,0

,9 
6,2 

55,7 
100,0 

 
A valoración sobre a importancia da defensa da competencia en 

Galicia non varía significativamente entre as empresas segundo o seu 
tamaño, sector ou provincia.  
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7. CONCLUSIÓNS SOBRE A SITUACIÓN DA 
COMPETENCIA 

 
Neste apartado preséntanse as conclusións básicas do TGDC 

sobre a situación de competencia en Galicia. 
 
7.1. Sobre a situación institucional 
 
Os órganos galegos de defensa da competencia non actúan 

illadamente: a súa conduta incardínase dentro dun sistema de valores 
-cultura de defensa da competencia-  e dun sistema administrativo de 
defensa da competencia que opera a nivel de toda a Unión Europea e 
que na actualidade responde a unha estrutura descentralizada.  

 
A cultura dos cidadáns no relativo á defensa da competencia 

resulta de importancia fundamental na actuación dos órganos 
encargados desta materia. No caso galego tense identificado un grupo 
relativamente numeroso de empresarios que se amosan contrarios ao 
xogo da libre competencia entre empresas rivais, ao tempo que existe 
un certo descoñecemento da normativa e dos organismos de defensa 
da competencia.  

 
Así, na cuestión relativa aos acordos de prezos entre empresas 

competidoras é salientable a existencia dunha porcentaxe non 
desprezable (32,8%) de entrevistados que non avalían negativamente 
tales acordos. Este resultado pon de manifesto a importancia de 
desenvolver un esforzo orientado a mudar esta cultura, xa que os 
acordos de prezos entre empresas competidoras constitúen unha das 
condutas restritivas da competencia máis graves. Se non existe unha 
avaliación negativa sobre a mesma, a probabilidade de que os acordos 
se produzan se incrementa notablemente. 

 

105



                       Informe sobre a situación… 

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

 
106

Desde a perspectiva institucional, un indicador relevante da 
situación da competencia nun determinado territorio é a atención das 
autoridades públicas aos temas da súa defensa. En Galicia, a posta en 
funcionamento en 2005 do TGDC e o SGDC supón un fito nesta 
materia. Malia isto, o cadro de persoal do SGDC resulta moi escaso 
dados os retos pendentes e a capacidade de iniciativa da 
Administración para actuar de oficio.  

 
Tamén é relevante a importancia asignada polos entrevistados á 

existencia de institucións que defendan a competencia. Neste sentido 
é significativo que o 89,8% responderan mostrando o seu acordo coa 
proposición: “É importante que existan órganos que defendan a 
competencia nos mercados”.   

 
7.2. Sobre as condutas restritivas da competencia  
 
O control das prácticas que se consideran como potencialmente 

contrarias á competencia se estrutura en dúas liñas básicas: control de 
condutas (pactos colusorios, abuso de posición de dominio e prácticas 
desleais que polas súas características desborden os límites da 
afectación aos suxeitos privados, repercutindo negativamente no 
interese xeral)  e control de estruturas (análises ex-ante orientados a 
evitar que mediante fusións ou adquisicións se creen estruturas 
empresariais potencialmente perturbadoras da competencia).  

 
Xunto a estes dous grupos de prácticas atópase un “tertius 

genus”, derivado da actuación dos poderes públicos como outorgantes 
de axudas que poden afectar negativamente á eficiencia dos 
mercados, ao falsearen a competencia.  
 

No ano 2006, os expedientes con efectos específicos en Galicia 
foron resoltos polo TGDC e mais polo TDC. O primeiro organismo 
resolveu catro expedientes, mentres que o segundo resolveu tres, o 
que supón un incremento significativo respecto dos anos anteriores, 
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especialmente se se ten en conta que na actualidade non se teñen que 
autorizar ex-ante os rexistros de morosos, que no pasado constituían 
o grupo de expedientes máis numeroso.  

 
Pola súa banda, dende unha perspectiva subxectiva, as 

conductas que os responsables das empresas galegas perciben como 
máis frecuentes se vinculan con comportamentos desleais: 
publicidade enganosa, actuación de empresas ilegais/non autorizadas 
e fixación de prezos por baixo dos custos. 
 

Das condutas máis directamente relacionadas coa defensa da 
competencia, que requirirán polo tanto da atención dos organismos 
especializados neste ámbito, as percibidas como máis frecuentes son 
as seguintes: imposición do prezo de venda por subministradores ou 
distribuidores, fixación de prezos por unha empresa dominante co 
obxectivo de expulsar do mercado a súas rivais, e fixación de prezos 
abusivos para os consumidores como consecuencia da posición por 
algunha empresa dunha posición de dominio no mercado. 

 
Os acordos entre empresas competidoras percíbense como as 

condutas menos frecuentes. Aínda que situados na parte baixa da 
clasificación das percepcións examinadas, o feito de que os acordos 
de fixación de prezos entre empresas sexan considerados frecuentes 
no seu sector polo 14,4% das empresas entrevistadas, e que os 
acordos entre empresas competidoras para repartise o mercado o 
sexa polo 10,5%, indica a necesidade a investigar estas prácticas, de 
elevada gravidade dende o punto de vista da competencia. 

 
No que se refire á evolución da ocorrencia das condutas 

limitadoras da competencia, a maioría dos entrevistados opina que no 
último ano a frecuencia das mesmas non se modificou. Os que pensan 
que tales condutas aumentaron superan, no entanto, en case 20 
puntos ós que opinan que diminuíron. Este resultado da a entender 
que un certo número de entrevistados percibe que os problemas de 
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competencia se incrementan o que, de novo, subliña a importancia de 
analizar os mercados para erradicar as prácticas que sexan ilícitas. 

 
O control estrutural exércese sobre aquelas operacións 

destinadas a reforzar o poder de mercado dos competidores a través 
das operacións de adquisición e fusión de empresas. Por mor disto, 
non todas as operacións de concentración teñen que ser notificadas 
ao SDC. 
 

Segundo os datos recollidos do SDC, organismo que 
desenvolve a primeira fase do proceso e que polo tanto recolle todas 
as operacións desta natureza que teñen que ser notificadas, no ano 
2006 houbo en España 123 operacións notificadas, das que 11 tiveron 
algunha vinculación con Galicia, se ben só unha foi remitida ao 
Tribunal de Defensa de la Competencia. Analizado o expediente, 
observouse que non afectaba de xeito relevante á Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
 

No relativo as axudas públicas, a falta de información sobre as 
concedidas pola administración autonómica, pola estatal e pola 
comunitaria no ano 2006 en Galicia impide facer un comentario sobre 
as mesmas.  

 
7.3. Sobre a situación sectorial 
 
En Galicia existe unha falta de estudos sobre a situación da 

competencia, o que fai que sexa esencial acometer esta tarefa, en 
especial no referente á situación dos diversos mercados de servizos 
existentes.  
 

A identificación dos sectores con maiores problemas de 
competencia a partir da contabilización dos expedientes rexistrados 
pola autoridade da materia proporciona unha “fotografía” da situación 
da competencia, aínda que só dos seus elementos visíbeis. 

108



                       Informe sobre a situación… 

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

 
109

 
A afectación sectorial dos expedientes tramitados polo TGDC 

foi como segue: distribución de reloxos (1); servizos públicos ou 
actuacións públicas (2); e venda ambulante (1). Pola súa banda, os 
expedientes específicos de Galicia do TDC corresponden aos sectores 
de: ambulancias (1); colexios profesionais (1); e servizos públicos ou 
actuacións públicas (1). Globalmente destacan, pois, os expedientes 
relativos a servizos ou actuacións públicas que supón case a metade 
(3) do total (7).  
 

Dadas as limitacións da imaxe da competencia nos sectores 
derivada dos expedientes tramitados polas autoridades de 
competencia é importante recorrer a indicadores que poidan 
proporcionar unha visión máis ampla.  
 

Se ben existe un gran número de posibles indicadores da 
situación da competencia nos sectores, a realización de estudos sobre 
esta base enfróntanse a múltiples dificultades técnicas. 
 

O TGDC comezou o proceso de afondar progresivamente no 
coñecemento da situación da competencia nos sectores galegos 
promovendo un estudo sobre o “Panorama competitivo de Galicia”, 
que efectuou unha avaliación pormenorizada do nivel de competencia 
existente en 44 sectores económicos, a nivel de dous díxitos da 
clasificación CNAE, e de 96 subsectores a nivel de tres ou catro díxitos 
CNAE. Desa avaliación resulta que se poden identificar catro grandes 
grupos de sectores ou mercados nos que existe un nivel de 
concentración elevado: (i) sectores con predominio de oligopsonios; 
(ii) mercados regulados; (iii) mercados concentrados sometidos á 
competencia global; e (iv) outros mercados concentrados.   

 
Agora ben, a identificación de niveis de concentración altos 

non implica necesariamente un uso indebido do poder de mercado ou 
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a existencia de prácticas anticompetitivas, se ben son indicativos da 
necesidade dunha análise con maior profundidade. 

 
Finalmente, a partir dos resultados da análise das percepcións 

subxectivas dos xestores empresariais galegos, indicamos aquel(es) 
onde a frecuencia de condutas negativas, dende a perspectiva da 
competencia, é máis frecuente e con certa diferenza respecto dos 
demais, aínda que esa diferenza non sexa significativa:  

 
- a actuación de empresas ilegais percíbese máis 

frecuente na hostalaría,  
- a realización de publicidade enganosa percíbese máis 

frecuente na hostalaría e no comercio polo miúdo,  
-  o feito de que os subministradores ou os distribuidores 

fixen o prezo de venda percíbese máis frecuente no grupo 
“outros” e no comercio polo miúdo, 

- a fixación de prezos por baixo dos custos percíbese 
máis frecuente no transporte e na saúde, 

- a existencia de limitacións inxustificadas a participar 
nos contratos públicos percíbese máis frecuente na construción 
e no comercio polo miúdo, 

- a competencia de empresas estranxeiras ou de 
importacións baratas percíbese máis frecuente no transporte e 
no comercio polo miúdo. 

 
Por outra banda, os problemas de información, relacionados co 

coñecemento e comprensión da normativa de defensa da 
competencia, danse dun xeito máis intenso no sector do transporte. 
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8. RECOMENDACIÓNS PARA MELLORAR A 
COMPETENCIA 

 
Finalmente, para rematar este informe, o TGDC considera que se 

deben facer as seguintes recomendacións para fortalecer aos órganos 
galegos de defensa da competencia e favorecer a consecución dun maior 
nivel de competencia en Galicia. 

 
8.1. A competencia debe constituír un dos piares principais da 

política económica. 
 
Tanto na Unión Europea como no conxunto do Estado, a política de 

competencia ocupa un lugar relevante de cara a mellorar a produtividade 
e a competitividade empresarial. A nivel autonómico, sería desexable 
incrementar no posible a proxección da política de competencia entre os 
axentes económicos, cunha acción decidida neste campo dos 
responsables políticos e sociais. 

 
8.2. Fortalecemento dos órganos de defensa da competencia, en 

particular do Servizo Galego de Defensa da Competencia. 
 
Na actualidade, pode considerarse que o Tribunal Galego de 

Defensa da Competencia ten unha dotación de persoal e medios axustada 
pero suficiente para o labor que desenvolve. 

 
Sen embargo, o Servizo Galego de Defensa da Competencia, 

integrado dentro da Consellería de Economía e Facenda, ten unha 
dotación que está sendo superada amplamente pola actividade que ten 
que desenvolver. O Servizo é o órgano encargado de efectuar a instrución 
dos expedientes por condutas anticompetitivas que xorden das 
denuncias de particulares ou que se incoan de oficio, é dicir, á iniciativa 
da propia Administración. Sería moi desexable e altamente oportuno que 
se procedese a unha maior dotación de medios humanos e materiais desa 
unidade.  
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8.3. Impulso a actuación de oficio na investigación e incoación de 
expedientes por condutas anticompetitivas. 

 
Aínda que xa existen varios procedementos iniciados no Servizo 

Galego de Defensa da Competencia por denuncias de particulares sobre 
supostas condutas contrarias ás normas de competencia, a 
Administración ten a capacidade de abrir investigacións e, no seu caso, 
incoar expedientes sancionadores de oficio, de maneira que non é 
preciso esperar á presentación de posibles casos por parte do sector 
privado. A actuación de oficio da Administración resulta ser, deste xeito, 
un instrumento poderoso para potenciar a eficacia da política de defensa 
da competencia, para o que só é preciso que exista vontade suficiente 
para dispor dos medios necesarios e aplicar eses medios á investigación 
en sectores e mercados susceptibles de presentar condutas 
anticompetitivas. 

 
O Tribunal considera que se debe estimular en todo o posible esta 

actuación de oficio da Administración, de modo que se logren resultados 
o máis significativos posibles na loita contra as prácticas restritivas da 
competencia.  

 
8.4. Adaptación dos órganos de defensa da competencia galegos 

ao novo modelo institucional que se vai adoptar en España. 
 
A nova Lei de Defensa da Competencia acaba de ser aprobada polo 

Senado, e proximamente entrará en vigor. Espérase que estea totalmente 
operativa a partir de setembro deste ano. Nesta nova lei, créase un novo 
modelo institucional para os órganos estatais de defensa da competencia. 
O TDC e máis o SDC, que é o órgano instrutor, desaparecen como 
unidades separadas e, no seu lugar, créase a Comisión Nacional de 
Competencia que terá funcións resolutorias e instrutoras, integrando 
dese xeito os dous órganos preexistentes. 

 
Este novo modelo outorga maior independencia e capacidade de 

actuación á política de defensa da competencia. Xa foi adoptado no 
pasado polos órganos de defensa da competencia da Comunidade de 
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Madrid. Nesa liña, sería lóxico que o resto das autoridades de 
competencia das comunidades autónomas fosen transformando a súa 
estrutura para seguir o modelo do Estado. Segundo informacións deste 
Tribunal, en Cataluña xa se iniciou o proceso de transformación 
institucional  

 
Tamén en Galicia sería oportuno proceder a ese mesmo cambio 

institucional e unificar o Tribunal e máis o Servizo nun só órgano, que 
integre a resolución e instrución dos expedientes. 

 
8.5. Apoio aos labores de promoción dos méritos da competencia 

na sociedade. 
 
Cómpre efectuar unha difusión o máis ampla posible dos méritos 

da competencia entre os cidadáns e os axentes económicos, de xeito que 
tanto as institucións como as normas que regulan a competencia sexan 
ben coñecidos, e se xeneralice un código de boas prácticas na actuación 
de oferentes e demandantes nos mercados. 

 
O goberno e as institucións públicas galegas poden realizar unha 

contribución significativa neste eido, nomeadamente desde as 
consellerías que teñen unha maior relación coa actividade económica 
empresarial. 

 
8.6. A defensa da competencia esixe a involucración dos cidadáns 

e dos axentes económicos, en especial das empresas. 
 
Do mesmo xeito que o ano pasado, o TGDC quere facer un 

chamamento aos cidadáns, aos empresarios e demais axentes 
económicos para que coñezan e practiquen de xeito efectivo as normas 
que regulan a competencia, no convencemento de que un nivel maior de 
competencia na nosa sociedade contribuirá a aumentar a eficiencia 
económica e o desenvolvemento a medio e longo prazo. 
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ANEXO I. Cuestionario da enquisa relativa as percepcións da 
competencia das empresas galegas 
 

Nº CUESTIONARIO 
   

 

P.1.- No seu sector (ou mercado) en Galicia, ¿con que frecuencia ocorren as seguintes condutas? (No 
caso de que a empresa actúe en varios sectores, considerar soamente o principal por volume de 
negocio): 

 Ocorre con 
moita 

frecuencia 

Ocorre con 
frecuencia 

Ocorre 
raramente 

Non 
ocorre 
nunca 

NS 

Actuación de empresas ilegais/non autorizadas 
1   2   3   4   5   

Acordos de fixación de prezos entre empresas 1   2   3   4   5   

Acordos entre empresas competidoras para 
repartirse o mercado 1   2   3   4   5   

Acordos entre empresas para limitar (ou 
controlar) o desenvolvemento técnico 1   2   3   4   5   

Publicidade enganosa 1   2   3   4   5   

Imposición do prezo de venda por 
subministradores ou distribuidores 1   2   3   4   5   

Fixación de prezos por unha empresa dominante 
co obxectivo de expulsar do mercado a súas 
rivais 

1   2   3   4   5   

Fixación de prezos abusivos para os 
consumidores como consecuencia da posesión 
por algunha empresa dunha posición de dominio 
no mercado 

1   2   3   4   5   

Fixación de prezos por baixo dos custos 1   2   3   4   5   

Non respecto das patentes ou falsificación das 
marcas 1   2   3   4   5   

Venda de produtos de calidade inferior 1   2   3   4   5   

Contratos con termos confusos 1   2   3   4   5   

Concesión de axudas e subvencións por parte da 
Administración 1   2   3   4   5   

Limitacións inxustificadas a participar nos 
contratos públicos 1   2   3   4   5   

Procesos de fusión que aumentan o tamaño das 
empresas 1   2   3   4   5   
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Competencia de empresas 
estranxeiras/importacións baratas 1   2   3   4   5   

Outras ¿Cales?  1   2   3   4   5   

 1   2   3   4   5   

 1   2   3   4   5   

 
 
P.2.- No caso de que algunhas das condutas anteriores ocorresen no seu propio mercado 
(ou sector), na súa opinión ¿ata que punto estas condutas dificultan a existencia dunha 
competencia xusta no mercado ou limitan a entrada no mercado doutros competidores 
potenciais?: 

Dificulta moito a competencia xusta/entrada de novas empresas 1   

Dificulta bastante a competencia xusta/entrada de novas empresas  2   

Dificulta pouco a competencia xusta/entrada de novas empresas  3   

Non dificulta nada a competencia xusta/entrada de novas empresas 4   

Non sabe/non contesta  5   

 

P.3.- Falando en termos xerais, e nunha escala de 1 a 10, indique ata que punto no seu 
mercado (ou sector) son moi frecuentes as condutas restrictivas da competencia, sendo 1: 
“neste sector non hai condutas que limiten a competencia” e sendo 10: “neste sector 
(mercado) son moi frecuentes as condutas restrictivas da competencia”. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

 

P.4.- En xeral, durante os últimos 12 meses, no seu mercado (ou sector), as condutas 
anteditas:  

Aumentaron 1   

Diminuiron 2   

Non se modificaron 3   
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P.5.- Falando en termos xerais, e nunha escala de 1 a 10, indique a súa opinión sobre o grao 
no que o seu mercado (ou sector) é xusto e está libre de barreiras á competencia, sendo 1: 
“este mercado está fortemente pechado, con barreiras á entrada de novas empresas moi 
elevadas” e sendo 10: “este sector (mercado) está moi aberto á competencia e libre de 
barreiras á entrada de novas empresas” 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

 
 

P.6.- Para avaliar as súas percepcións sobre o mercado, podería indicarme o seu grado de 
acordo coas  afirmacións seguintes:  

 Estou 
totalmente 

en 
desacordo 

Estou 
bastante en 
desacordo 

Estou 
bastante 

de acordo 

Estou 
totalmente 
de acordo 

NS 

L1. Teño un gran coñecemento 
da normativa legal sobre 
defensa da competencia  

1   2   3   4   5   

L2. A información que 
necesitan as empresas para 
cumprir coa lexislación de 
defensa da competencia é fácil 
de conseguir  

1   2   3   4   5   

L3. A información que 
necesitan as empresas para 
cumprir coa lexislación de 
defensa da competencia é fácil 
de entender 

1   2   3   4   5   

N1. Existe suficiente regulación 
no mercado en que opero para 
que exista unha competencia 
xusta e libre 

1   2   3   4   5   

N2. As normas de defensa da 
competencia son respectadas 
tanto polas PYMES como polas 
empresas grandes 

1   2   3   4   5   

S1. As sancións ás empresas 
que infrinxen a lei de defensa 
da competencia son excesivas 

1   2   3   4   5   

S2 É demasiado fácil para as 
empresas vulnerar a lei de 
defensa da competencia con 
impunidade 

1   2   3   4   5   

G1. Os acordos entre 
empresas para fixar prezos e 
outras condicións comerciais 
non deberían prohibirse 

1   2   3   4   5   
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G2. Paréceme ben que as 
empresas que dispoñen de 
poder de mercado o utilicen 
para lograr os seus obxectivos 

1   2   3   4   5   

G3. Na miña opinión, un 
aumento no grao de 
competencia nos mercados 
galegos melloraría a 
competitividade das empresas 
galegas 

1   2   3   4   5   

G4. No caso de que se 
incrementara a rivalidade no 
meu sector, a miña empresa 
tería moitos problemas para 
sobrevivir.  

1   2   3   4   5   

G5. É importante que existan 
órganos que defendan a libre 
competencia nos mercados 

1   2   3   4   5   

G6. A miña empresa sofre unha 
competencia inxusta por causa 
das axudas públicas 
concedidas ás empresas rivais 

1   2   3   4   5   

G7. A contratación pública 
faise, dende o punto de vista da 
competencia, dun xeito 
adecuado 

1   2   3   4   5   

  
P.7.- Sabe vostede que dende hai anos o Tribunal de Defensa de la Competencia sanciona as 
empresas que incorren en prácticas restrictivas da competencia no mercado español: 

SI 1   

NON 2   

P.8.- Con anterioridade ao noso contacto, sabía vostede que dende hai pouco tempo tamén 
existe en Galicia o Tribunal Galego de Defensa da Competencia: 

SI 1   

NON 2   

PREGUNTAR SÓ SI EN P.8.- RESPOSTAN SI 

P.9.- ¿Algunha vez consultou a páxina web do Tribunal Galego de Defensa da Competencia? 

SI 1   

NON 2   

P.10.- ¿Cal é o seu coñecemento da función, responsabilidades e tarefas do TGDC? 

Coñezo moi ben a súa función e responsabilidades 1   
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Coñezo bastante sobre a súa función e responsabilidades 2   

Teño un coñecemento básico da súa función e responsabilidades  3   

Non teño ningún coñecemento sobre a súa función e responsabilidades. 4   

P.11.- ¿Sabe vostede que os acordos entre empresas para fixar prezos e outras condicións 
comerciais constitúen unha práctica prohibida? 

SI 1   

NON 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.12.- Cree vostede que a defensa da libre competencia nos mercados de Galicia é unha tarefa: 
Nada importante 1   

Pouco importante 2   

Bastante importante 3   

Moi importante 4   

 
P.13.- ¿Cal é o sector no que opera a súa empresa (en caso de actuar en varios, indicar 
unicamente o principal, ao que fan referencia as respostas): 

Comercio polo miúdo 1   

Construcción 2   

Hostalería 3   

Industria 4   

Saúde 5   

Transporte 6   
Outros. 
¿Cal?_______________________________________________________________ 7   
 

P.14.- ¿Como caracterizaría a situación do seu sector (en caso de varios, do principal): 

O mercado amosa un gran crecemento 1   

O mercado medra un pouco 2   
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O mercado está estable 3   

O mercado está en declive 4   
 

P.15.- Os clientes finais da súa empresa son: 

Outras empresas e organizacións 1   

Consumidores individuais 2   

Consumidores individuais e empresas 3   
 
 
 
 
 
 
 
 

P.16.- O número de empregados a tempo completo na súa empresa é:  

0-9 1   

10-19 2   

20-49 3   

50-199 4   

200 ou máis 5   

 
 

P.17.- A súa empresa ten a sede na provincia de: 

A Coruña 1   

Lugo 2   

Ourense 3   

Pontevedra 4   

 
 
P.18.- Anos que a empresa leva no mercado: 

Menos de 5 anos 1   

5 anos ou máis. 2   
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