
 
 
 

TRIBUNAL GALEGO DE  
DEFENSA DA COMPETENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME SOBRE A SITUACIÓN  
DA COMPETENCIA EN GALICIA 

NO ANO 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Santiago de Compostela 



 2



                       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 

 
3

ÍNDICE 
 
 
 

1. INTRODUCIÓN .......................................................................................5 
 
2. RAZÓNS DA EXISTENCIA DUNHA POLÍTICA DE COMPETENCIA..................7 

 
3. PRÁCTICAS PROHIBIDAS E CONTROL DE CONCENTRACIÓNS.................  11 

 
3.1. Prácticas prohibidas ................................................................12 
3.2. Concentracións económicas ....................................................13 

 
4. SITUACIÓN DA COMPETENCIA A PARTIR DOS EXPEDIENTES 
TRAMITADOS POLAS AUTORIDADES DE DEFENSA DA COMPETENCIA .........15 
 

4.1. Expedientes no SGDC..............................................................15 
4.2. Expedientes tramitados polo TGDC .........................................16 
4.3. Expedientes específicos de Galicia tramitados polo TDC..........21 
4.4. Expedientes de carácter supra-autonómico con  
 incidencia en Galicia resoltos polo TDC...................................22 
4.5. Operacións de concentración económica .................................25 
 

5. SITUACIÓN DA COMPETENCIA A PARTIR DE INDICADORES ....................35 
 

5.1. Posibles indicadores da situación competitiva .........................35 
5.2. Tipoloxía dos mercados de Galicia dende a  
 perspectiva da competencia....................................................37 

 
6. SITUACIÓN DA COMPETENCIA NO SECTOR “COMERCIO” A PARTIR 

DAS PERCEPCIÓNS DOS RESPONSABLES DOS ESTABLECEMENTOS 
COMERCIAIS........................................................................................41 

 
6.1. Obxectivos do estudo .............................................................41 



                       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 

 
4

6.2. Distribución da mostra de establecementos ............................43 
6.3. Resultados da análise de datos................................................52 
 

7. CONCLUSIÓNS SOBRE A SITUACIÓN DA COMPETENCIA .........................91 
 

7.1. Sobre a situación institucional.................................................91  
7.2. Sobre as condutas restritivas da competencia..........................94  
7.3. Sobre a situación sectorial.......................................................96 

 
8. RECOMENDACIÓNS DE MELLORA .........................................................99 
 

8.1. A competencia debe constituír un dos piares principais  
 da política económica .............................................................99 
8.2. O Servizo Galego de Defensa da Competencia debe 
 incrementar a súa dotación de recursos..................................99 
8.3. A actuación de oficio na investigación e incoación  
 de expedientes por condutas anticompetitivas  
 debe ser impulsada ..............................................................100 
8.4. O modelo institucional de defensa da competencia  
 Galego débese adaptar ao novo modelo adoptado 
 pola Administración Xeral do Estado.....................................100 
8.5. O labor de promoción dos méritos da competencia  
       na sociedade debe ser mantida .............................................101 
8.6. A defensa da competencia esixe o compromiso  
 dos cidadáns e dos axentes económicos, en especial  
 das empresas .......................................................................102 

 
ANEXO I.  CUESTIONARIO DA ENQUISA RELATIVA AS PERCEPCIÓNS  
 DA COMPETENCIA POLOS RESPONSABLES 
 DE ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS EN GALICIA....................103 
 



                       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 

 
5

1. INTRODUCIÓN 
 
A Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de 

defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, no 
apartado k) do artigo 3.3, sinala que o Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia (TGDC) debe remitir anualmente ao Parlamento unha 
Memoria de Actividades e un Informe sobre a situación da 
competencia en Galicia. 

 
O requirimento normativo desta análise pódese ver como unha 

anticipación do Parlamento de Galicia sobre as función a desenvolver 
polos órganos responsables da defensa da competencia, xa que a Lei 
15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, recolle un 
requirimento semellante para a nova Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC). 

 
O Informe sobre a situación da competencia en Galicia pretende 

rexistrar as prácticas prohibidas e as operacións de concentración 
económica que tiveron efectos en Galicia. Tamén tenta mostrar a 
situación da competencia a partir de diversos indicadores e, 
finalmente, amosar os resultados da enquisa realizada polo TGDC 
sobre a percepción dos empresarios comerciais galegos de diversos 
aspectos do sistema de defensa da competencia. O mantemento no 
tempo destes rexistros e enfoques de análise permitirá que os 
sucesivos informes ofrezan unha visión lonxitudinal da evolución das 
condutas ilícitas nos mercados, así como a identificación dos 
mercados máis sensibles aos incumprimentos das normas de 
competencia. 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 Informe sobre a situación da 

competencia en Galicia divídese en oito apartados. Despois da 
introdución expóñense as razóns que xustifican a existencia dunha 
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política de competencia, que se vinculan con beneficios sociais e 
económicos. Dado que a competencia non é un fin en si mesmo, os 
seus efectos positivos, e dun xeito particular o incremento do 
benestar dos consumidores, 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 das 

prácticas prohibidas e das operacións de concentración económica, 
aspectos aos que fai referencia a nova Lei 15/2007, de defensa da 
competencia.   

 
A situación da competencia dende a perspectiva dos 

expedientes que tiveron efectos en Galicia, tanto dos tramitados polas 
autoridades galegas coma polas estatais, é examinada no cuarto 
apartado. Logo, no quinto, analízase a situación da competencia 
dende a perspectiva dos indicadores e, no sexto, amósanse os 
resultados do estudo realizado polo TGDC sobre opinións e valores 
relacionados coa competencia dos responsables dunha mostra de 
establecementos comerciais galegos. 

 
O punto sétimo recolle as conclusións derivadas das análises 

anteriores, clasificándoas en tres grupos: situación institucional, 
situación relativa ás prácticas e situación sectorial.  

 
O Informe sobre a situación da competencia en Galicia remata 

cun último apartado, o oitavo, que contén unha serie de 
recomendacións para avanzar no obxectivo de lograr unha 
competencia efectiva nos mercados de Galicia. Aínda que estas 
recomendacións estean dirixidas fundamentalmente aos poderes 
públicos, tamén se orientan aos operadores económicos e aos 
cidadáns en xeral, beneficiarios directos dos efectos positivos da 
existencia de mercados competitivos.  
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2. RAZÓNS DA EXISTENCIA DUNHA POLÍTICA DE 
COMPETENCIA 

 
Nos últimos anos, na meirande parte dos países 

desenvolvidos, o Estado asumiu novas funcións regulamentarias, e 
creou ou modificou institucións, de promoción da competencia e de 
fomento do emprendemento e do dinamismo empresarial. Isto é 
consecuente cos resultados de diversos estudos que amosan que o 
éxito económico dun país esta determinado no longo prazo 
principalmente polas súas institucións e políticas gobernamentais. 
Nesta realidade, ¿por que é importante para un país dotarse dunha 
política de competencia efectiva?  
 

A causa básica do interese xeral pola política de competencia é 
a crenza e constatación, cada vez máis claras, de que esta política é 
beneficiosa para o benestar social, na medida que reduce as rendas de 
monopolio e os prezos que enfrontan os consumidores. Ademais, este 
efecto benéfico refórzase na medida en que, cada vez máis, a 
maximización do benestar social se confirma como o obxectivo da 
política de competencia.  
 

Pero alén da declaración dos beneficios da competencia para 
os consumidores, ten interese amosar que a política de competencia, 
como ten  demostrado a análise económica, inflúe dun xeito positivo 
en obxectivos comúns da política económica dos países, como son o 
aumento da produtividade, da competitividade e do dinamismo 
emprendedor e, a través deles, no incremento do nivel de renda dos 
cidadáns.  
 
 A contribución social e económica da competencia é asumida 
hoxe pola maioría dos países, en especial polos máis desenvolvidos, 
que teñen políticas de competencia, materializadas nun conxunto de 
normas e medidas de política económica que pretenden defender e 
promover a competencia e garantir o bo funcionamento dos 
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mercados. Aínda que política de competencia ten un fundamento 
económico, o seu instrumento son as normas xurídicas.  
 

Na Unión Europea, na actualidade, a Comisión e mais as 
autoridades nacionais de competencia de todos os Estados membro 
cooperan a través da Rede de Competencia Europea (ECN). Isto non 
debe sorprender xa que a pertenza á Unión esixe aos Estados 
membros compartir a súa visión do funcionamento das economías e 
do papel da política económica. Esta concepción común baséase en 
dous principios: estabilidade macroeconómica e respecto á 
competencia e o libre mercado. A aceptación destes principios básicos 
polos países membros da Unión Europea fundaméntase na premisa de 
que a libre competencia e a estabilidade macroeconómica constitúen 
condicións necesarias para acadar un crecemento elevado e sostible.    
 

En España, para facer máis eficaz e eficiente a política de 
competencia, aprobouse recentemente a xa citada Lei 15/2007. Nela, 
no segundo parágrafo da súa Exposición de motivos, maniféstase a 
crecente importancia desta política dun xeito preciso e comprensible, 
nos seguintes termos: 
  

“Existe un acordo xeneralizado con respecto á crecente 
importancia da defensa de la competencia, que se consolidou 
como un dos elementos principais da política económica na 
actualidade. Dentro das políticas de oferta, a defensa da 
competencia complementa a outras actuacións de regulación 
da actividade económica e é  un instrumento de primeiro orde 
para promover a produtividade dos factores e a 
competitividade xeral da economía”. 

 
Así pois, a acción combinada de múltiples axentes económicos 

operando baixo condicións de competencia ten como consecuencia 
unha mellor asignación dos recursos produtivos escasos, un estímulo 
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permanente á innovación e á introdución de novos procesos 
produtivos, así como á apertura de novos mercados. 
 

Ademais dos beneficios da competencia sobre a economía en 
xeral, tamén ten efectos positivos sobre os consumidores xa que 
contribúe a que poidan dispor de produtos con menores prezos,  
maior calidade, mellores servizos e máis variedade de oferta; en 
definitiva, permite unha satisfacción máis completa das súas 
necesidades. Cando existe competencia e a posibilidade de que novas 
empresas entren no mercado, a captación e mantemento de clientes 
convértese no fin prioritario das empresas. Iso enténdeno 
perfectamente aquelas que asumen unha orientación activa cara os 
consumidores. Por todo elo, resulta indubidable que os consumidores 
deben estar entre os primeiros interesados en protexer e promover a 
competencia empresarial e que a política de defensa da competencia 
debe ir ganando terreo na conciencia da poboación xeral, dos axentes 
económicos e dos responsables políticos.  
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3. PRÁCTICAS PROHIBIDAS E CONTROL DE 
CONCENTRACIÓNS 

 
A actuación no eido  da política da competencia estrutúrase en 

dúas vías básicas: control de condutas e control de estruturas1. O 
control das prácticas trata de evitar que os operadores económicos 
realicen pactos colusorios, abusen dunha posición de dominio no 
mercado e desenvolvan condutas desleais que, polas súas 
características, repercutan dun xeito negativo no interese xeral. Pola 
súa banda, mediante o control de estruturas, os poderes públicos 
tentan evitar que determinadas operacións de concentración 
económica -fusións e adquisicións- xeren estruturas empresariais 
potencialmente restritivas da competencia. 

 
Soamente no eido das chamadas condutas restritivas o Estado e 

as CC.AA. comparten competencias executivas, xa que a avaliación 
das operacións de concentración é asumido, na súa meirande parte, 
pola CNC e a competencia normativa xeral é retida con carácter 
exclusivo polo Estado. Así pois, no modelo descentralizador existente 
no ámbito da defensa da competencia en España, as competencias dos 
órganos correspondentes das CC.AA, limítanse á resolución dos 
expedientes sobre condutas restritivas. Malia esta realidade, a análise 
da situación da competencia en Galicia debe recoller tamén, polo seu 
interese, as operacións de concentración.   
 
 
 
 
 

                                                   
1 Xunto a estes dous grupos de prácticas atoparíase o derivado da propia actuación dos 
poderes públicos como reguladores e como outorgantes de axudas que poden afectar 
negativamente á eficiencia dos mercados, falseando a competencia1. Neste punto o 
aspecto básico 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).  
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3.1. Prácticas prohibidas 
 
As condutas restritivas da competencia nas que coinciden o 

lexislador europeo  e o español son dúas: os pactos colusorios 
(artigos 81 CE e 1 LDC) e o abuso de posición de dominio (artigo 82 
CE e 2 LDC). Ademais destas dúas categorías de prácticas, o lexislador 
español tamén inclúe un terceiro tipo: as condutas desleais que 
afecten gravemente ao interese público (artigo 3 LDC). 

 
O artigo 1 LDC refírese aos pactos colusorios e 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 polo que varios operadores económicos se comprometen 
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). 

 
A decisión ou recomendación colectiva con fins ou efectos 

contrarios á competencia constitúe tamén unha práctica colusoria 
prohibida polo artigo 1 LDC. En realidade, estas conductas son 
acordos adoptados por asociacións empresariais ou corporacións, de 
carácter vinculante (decisións) ou só orientador (recomendacións).  

 
Unha práctica concertada é unha forma de cooperación informal 

entre empresas independentes sen o referendo dun acordo. A figura 
das prácticas concertadas presenta un perfil borroso, carecendo da 
nitidez do concepto de acordo ou de decisión colectiva. Aínda que a  
doutrina e a xurisprudencia foron fixando o concepto para facelo 
aprehensible na práctica, o seu contido substancial segue a ter certa 
vaguidade. Estas prácticas suscitan o severo problema da proba.  
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A derradeira figura, a práctica conscientemente paralela, fai 

referencia ao comportamento harmonizado de varias empresas no 
mercado sen que medie un acordo expreso ou tácito entre as mesmas. 
A actuación conscientemente paralela é a consecuencia de que as 
empresas actúan co propósito de evitar discordancias, coñecendo 
cada unha previamente os fins e medios das demais.  

 
Segundo prevé o artigo 4 LDC, desta prohibición quedan fora 

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 das empresas públicas sen dito 
amparo legal.  

 
O segundo grupo de condutas potencialmente contrarias á 

competencia son as que constitúen un abuso da posición de dominio 
mantida por unha ou varias empresas (artigo 2 LDC). En consecuencia, 
queda prohibida a explotación abusiva por unha ou varias empresas 
da súa posición de dominio en todo ou en parte do mercado nacional. 

 
Esta prohibición é aplicable aínda nos casos en que a posición 

de dominio no  mercado se teña establecida por disposición legal. 
 
Entre as condutas contrarias a competencia prohibidas, o 

lexislador español tamén inclúe certas prácticas desleais que pola súa 
gravidade superarían a esfera privada, ao afectaren aos intereses 
públicos, por minguar gravemente os niveis de competencia (artigo 3). 

 
3.2. Concentracións económicas 

 
O control estrutural exércese sobre aquelas operacións 

destinadas a reforzar o poder de mercado das empresas mediante 
operacións de adquisición e fusión. 
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Considéranse concentracións económicas aquelas operacións 
que supoñan un cambio estable do control da totalidade ou parte 
dunha ou varias empresas como consecuencia de (artigo 7 LDC): 

 
a) A fusión de dous ou máis empresas anteriormente 
independentes, ou 
 
b) A adquisición por unha empresa do control sobre a 
totalidade ou parte dunha ou varias empresas.  
 
c) A creación dunha empresa en participación e, en xeral, a 
adquisición do control conxunto sobre unha ou varias 
empresas, cando estas desempeñen de forma permanente as 
funcións dunha entidade económica autónoma.  

 
Neste eido o papel dos poderes públicos diríxese 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.  



                       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 

 
15

4. SITUACIÓN DA COMPETENCIA A PARTIR DOS 
EXPEDIENTES TRAMITADOS POLAS AUTORIDADES DE 
DEFENSA DA COMPETENCIA 

 
Para a análise da situación competitiva en Galicia no ano 2007 

pódese partir dos casos que se identificaron na nosa Comunidade dun 
xeito específico; é dicir, os expedientes que tiveron entrada no SGDC 
e, no seu caso, foron resoltos posteriormente polo TGDC. Pero tamén 
hai que considerar os expedientes de natureza supra-autonómica con 
incidencia en Galicia, aínda que por non ter efectos exclusivos na nosa 
Comunidade foran resoltos polo TDC ou pola CNC.  
 
4.1. Expedientes no SGDC  

 
No ano 2007 o número de casos tramitados polo SGDC foi de 

11. Por sectores, a súa distribución é como segue: 
 
- auto-escolas (1), 
- colexios profesionais (1), 
- construción (1), 
- distribución de produtos (2),  
- pesca (1), 
- transportes (2),  
- venda ambulante (1).   
 
Se ben a comparación do número de expedientes tramitados 

en 2007 (11) co dos casos entrados en 2006 (20) podería transmitir a 
idea dunha diminución das denuncias, tal conclusión é errónea xa que 
dos 20 expedientes de 2006, 9 corresponden a solicitudes de 
autorización singular, das cales 8 eran do tipo “rexistro de morosos”. 
Agora ben, a partir da aprobación do Real Decreto 602/2006, os 
órganos administrativos de defensa da competencia xa non teñen que 
dar a súa aprobación ao establecemento de tales rexistros; e a partir 
da aprobación da Lei 15/2007, outros tipos de autorización singular 
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tampouco precisan da aprobación destes órganos. E dicir, de acordo 
coa nova situación normativa, e non contabilizando as solicitudes de 
autorización singular, o número de denuncias tramitadas en 2006 e en 
2007 é o mesmo, 11.  

 
4.2. Expedientes tramitados polo TGDC 

 
O modelo de dúas autoridades –Tribunal e Servizo- que se 

recolle na vixente Lei 6/2004, do 12 de xullo, encomenda a instrución 
dos expedientes ao SGDC e a resolución ao TGDC. Este esquema 
implica, necesariamente, que ao TGDC só cheguen os expedientes tras 
ser instruídos polo SGDC.  

 
Para a análise dos expedientes resoltos polo TGDC no 2007 

cómpre partir da distinción -derivada da Disposición transitoria 
primeira2 da LCD)- entre expedientes resoltos ao abeiro da Lei 
16/1989, xa que foron iniciados antes da data de entrada en vigor da 
nova lei, e os que o foron ao abeiro da Lei 15/2007.  

 
Por outra banda, cómpre indicar que, na nova LCD, o SGDC 

perde a competencia para arquivar directamente expedientes. Na 
actual situación, o SGDC unicamente pode propor o arquivo, sendo o 
TGDC quen resolve sobre a posible existencia de inicios racionais de 

                                                   
2 Disposición transitoria primeira. Procedementos iniciados formalmente. 
1. Os procedementos sancionadores en materia de condutas prohibidas incoados antes da 
entrada en vigor desta lei tramitaranse e resolveranse segundo as disposicións vixentes 
no momento do seu inicio. En todo caso entenderanse caducadas as solicitudes 
presentadas en aplicación do artigo 4 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da 
competencia. 
2. Os procedementos de control de concentracións iniciados antes da entrada en vigor 
desta lei tramitaranse e resolveranse segundo as disposicións vixentes no momento do 
seu inicio. 
3. Na tramitación dos procedementos indicados nos puntos anteriores, as referencias ao 
Tribunal de Defensa da Competencia e ao Servizo de Defensa da Competencia 
entenderanse realizadas, respectivamente, ao Consello da Comisión Nacional da 
Competencia e á Dirección de Investigación. 
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conduta anti-competitiva e, polo tanto, sobre o arquivo, ou non, do 
expediente. Por este motivo dende o 1 de setembro de 2007, data de 
entrada en vigor da LDC, o TGDC dita resolucións sobre os arquivos 
propostos polo SGDC. 

 
4.2.1. Expedientes resoltos ao abeiro da Lei 16/1989, do 17 de xullo, 
de defensa da competencia 

 
No modelo da Lei 16/1989, o TGDC ten a competencia de 

resolver as propostas de sanción efectuadas polo SGDC e, tamén 
mais en vía de recurso, sobre os actos e acordos adoptados polo 
SGDC.  

 
Xunto a competencia de resolución dos expedientes, o TGDC 

asumía tamén a de conceder, ou denegar, as solicitudes de 
autorización singular que se presentaran no SGDC, respecto de 
condutas que pese a infrinxir a prohibición xeral do artigo 1.1 LDC, 
aportaran elementos positivos que xustificaran a súa autorización. 

 
Porén, na actualidade, as autoridades de defensa da 

competencia xa non teñen que conceder tales autorizacións, 
asumindo as empresas a responsabilidade de realizar unha auto-
avaliación das súas características.  

 
A. Expedientes sancionadores 
 
No 2007, e trala correspondente instrución no SGDC e a 

tramitación ante o TGDC, o Tribunal ditou a súa primeira resolución 
sancionadora. 

 
- S 1/2007 (Autoescolas de Vigo). Resolución do 27 de 

decembro de 2007 
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Nesta resolución, o Pleno considerou acreditadas a comisión de 
dúas infraccións do artigo 1 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
defensa da competencia. Así, o Tribunal considerou probada a 
existencia dunha infracción consistente nunha recomendación 
colectiva de prezos, da que foi declarada responsable a Asociación 
Provincial de Autoescolas de Pontevedra, sendo sancionada cunha 
multa de 75.000 euros. O TGDC tamén considerou probada a 
existencia dun acordo de fixación común de prezos por diversas 
autoescolas do sur da provincia de Pontevedra que examinan aos 
seus alumnos en Vigo, da que foron declarados responsables os seus 
titulares, aos que se lles impuxeron multas por un importe global de 
518.000 euros. 

 
O sector das autoescolas ten unha reiterada tendencia á 

colusión, como acreditan os expedientes resoltos non só polo 
Tribunal de Defensa da Competencia, no seu día, senón mesmo por 
autoridades autonómicas, como o Tribunal Catalán de Defensa da 
Competencia. 

 
B.  Recursos contra actos do SGDC 
 
O procedemento de recurso contra actos do SGDC recóllese 

nos artigos 47 e 48 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de Defensa da 
Competencia. Segundo estes, os actos do SGDC que decidan directa 
ou indirectamente o fondo do asunto, determinen a imposibilidade 
de continuar un procedemento ou produzan indefensión ou prexuízo 
irreparable a dereitos ou intereses lexítimos, serán recorribles ante o 
TGDC no prazo de dez días3. 

                                                   
3 Ao abeiro da lei 15/2007 a vía de recurso queda mais restrinxida, ao limitarse 
unicamente. Segundo o Artigo 47. Recurso administrativo contra as resolucións e actos 
ditados pola Dirección de Investigación. 
1. As resolucións e actos da Dirección de Investigación que produzan indefensión ou 
prexuízo irreparable a dereitos ou intereses lexítimos serán impugnables ante o Consello 
da Comisión Nacional da Competencia no prazo de dez días. 
2. O consello non admitirá, sen máis trámite, os recursos interpostos fóra de prazo. 
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Dos expedientes arquivados polo SGDC, o TGDC resolveu en 

2007 dous (2) recursos contra acordos de arquivo. Trátase dos 
expedientes seguintes:  

 
- R 4/2006. (Perfumarías de Ourense). Resolto do 9 de marzo 

de 2007.  
 
Neste primeiro expediente examinouse en vía de recurso o 

arquivo efectuado polo SGDC da denuncia presentada polo titular 
dun establecemento de perfumaría, ante unha presunta negativa dun 
subministrador a proporcionarlle os seus produtos. 

 
O Pleno estimou o recurso considerando que se debería 

afondar na instrución para verificar o alcance dos feitos denunciados. 
 
- R 5/2007 (Venda Ambulante 2). Resolución do 14 de xuño de 

2007. 
 
Neste expediente analizábase tamén un recurso interposto 

contra o arquivo efectuado polo SGDC. O expediente centrábase na 
posible existencia dunha conduta contraria á competencia, por actos 
de competencia desleal, derivada da presenza de vendedores 
ambulantes en determinados concellos que non respectaban a 
normativa vixente para desenvolvela. 

 
 O Pleno estimou o recurso considerando que se debería 

afondar na instrución para verificar o alcance dos feitos denunciados. 
 

 
 

                                                                                                                                           
3. Recibido o recurso, o consello poñerá de manifesto o expediente para que as partes 
formulen alegacións no prazo de quince días. 
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4.2.2. Expedientes resoltos ao abeiro da Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
de defensa da competencia 

 
Como xa temos destacado, unha das novidades da nova LDC é 

que traslada a decisión de non iniciar un expediente e arquivar as 
actuacións ao Consello da CNC (no caso galego, ao Pleno do TGDC), 
reservando unicamente á Dirección de Investigación (o SGDC, no caso 
de Galicia) a decisión de incoar o expediente.   

 
A. Resolución sobre propostas de non iniciar expediente 

dirixidas polo SGDC. 
 
Desde o 1 de setembro de 2007, data de entrada en vigor da 

Lei 15/2007, o TGDC resolveu acerca de dúas (2) propostas de 
arquivo do SGDC. 

 
- RA 1/2007 (Transporte Porto de Vigo): Resolución do 3 de 

decembro de 2007. 
 
Neste expediente o TGDC examinou a proposta de arquivo do 

SGDC da denuncia presentada pola Agrupación de Interese 
Económico ATC Puerto de Vigo contra Transportes Galicia Basadre, 
S.L., por presunta infracción da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
defensa da competencia, proposta que foi aceptada polo TGDC ao 
consideraren que dos datos existentes no expediente non era posible 
apreciar a existencia de indicios de práctica algunha contraria as 
normas da competencia. O TGDC entendeu que a denuncia tiña unha 
natureza administrativa e que, no seu caso, debería ser resolta polos 
órganos da administración competentes en materia de transportes, 
razón pola que procedeu a acordar o arquivo solicitado.  
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- RA 2/2007 (Feiras de oportunidades). Resolución do 27 de 
decembro de 2007. 

 
Neste expediente o TGDC examinou a proposta de arquivo de 

plano efectuada polo SGDC da denuncia presentada por D. J. Manuel 
L. G., en representación da Asociación Profesional de Comercio 
Ambulante e Comercio en Prazas de Abastos de Galicia (ACAPAG) en 
relación a presuntas prácticas de competencia desleal na 
organización de mercadillos chamados “feiras de oportunidades” en 
varios concellos de Galicia (Boiro, Ribeira, A Estrada, Pontevedra, O 
Grove, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Cangas, Padrón, Tui e 
Negreira. 

 
O TGDC decidiu non incoar expediente sancionador polas 

condutas denunciadas, por non apreciaren indicios de infracción da 
Lei de Defensa da Competencia, e acordar o arquivo das actuacións 
iniciadas polo Servizo. 

 
Polo tanto, nos expedientes examinados polo TGDC a 

afectación sectorial é como segue: 
 
- autoescolas (1), 
- distribución de produtos (1),  
- venda ambulante (2),  
- transporte (1). 

 
4.3. Expedientes específicos de Galicia tramitados polo TDC 

  
A Comisión Nacional da Competencia (CNC), da Administración 

Xeral do Estado, resolveu no 2007 un expediente de resolución de 
sentenza con afectación exclusiva a Galicia, que fora resolto o 2 de 
novembro de 2004 polo TDC, previamente á constitución dos órganos 
de defensa da competencia galegos.  
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- Expte. 578/04, EKO-AMA MONDARIZ. Resolución de 
execución de sentencia, do 17 de outubro de 2007. 
 
Dende unha perspectiva sectorial, o expediente de referencia 

afecta á distribución de bens, sendo a súa natureza unha negativa de 
subministro. 

 
4.4. Expedientes de carácter supra-autonómico con incidencia en 
Galicia resoltos polo TDC  

 
Diversos expedientes resoltos polo TDC no ano 2007, dada a 

súa natureza supra-autonómica, tiñan efecto en Galicia. Neste grupo 
pódense identificar os seguintes:  

 
- Expte. R 712/07, Propietarios Estaciones de Servizo/Repsol. 

Auto de arquivo do 26 de febreiro de 2007. 
 

Trátase dun auto polo que o TDC declara que non se interpuxo 
recurso contra o acordo de sobresemento do 28 de novembro de 
2006, da Dirección Xeral de Defensa da Competencia da 
Administración Xeral do Estado e, en consecuencia, procede ao 
arquivo do expediente. 
 
 - Expte 610/06, Tarxetas prepago de Telefónica. Resolución 
do 1 de marzo 2007. 
 
 Nesta resolución o TDC declara non acreditadas as infraccións 
do artigo 6 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, e do artigo 82 CE. 
 

- Expte. 476/99, Axencias de Viaxe. Resolución de execución 
de sentencia, do 8 de marzo de 2007. 
 
 Nesta resolución ordénase a Viajes Iberia, S.A. o pagamento da 
multa de 204 millóns de pesetas, equivalentes a 1.226.064'693 euros. 
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- Expte. r 724/07 v, Telefónica Móviles. Resolución do 9 de 

xullo de 2007. 
 

O expediente foi promovido por Telefónica Móviles España 
S.A.U. en relación coa Resolución de Execución de Sentencia, de data 8 
de marzo de 2007, ditada polo TDC, no que se refire ao pagamento da 
multa, así como ás publicacións ordenadas na Resolución do 26 de 
febreiro de 1999. 
 
 - Expt. r 707/06, Antena 3/Sogecable-La Sexta. Resolución do 
27 de xullo de 2007. 
 

No expediente analízase o recurso interposto por Antena 3 de 
Televisión S.A., contra o acordo de arquivo ditado polo Servicio de 
Defensa de la Competencia o día 22 de novembro de 2006, da 
denuncia a Sogecable S.A. e a Gestora de Inversiones Audiovisuales La 
Sexta S.A., por prácticas contrarias aos artigos 1 e 6 da Lei 16/1989 
de 17 de xullo, de defensa da competencia, así como ao abeiro do 
artigo 7 da citada norma legal, por actos de competencia desleal. 

 
- Expte. r 709/06, Telecinco/Sogecable/La Sexta. Resolución do 

30 de xullo de 2007. 
 
Este expediente avalía as prácticas levadas a cabo por La Sexta 

na sublicencia dos dereitos de emisión por televisión dos eventos do 
Mundial de Fútbol 2006. 
 

- Expte. r 666/05, Loterías del Estado. Resolución do 2 de 
agosto de 2007. 
 

Trátase dun recurso promovido pola Agrupación Nacional de 
Asociaciones Profesionales de Administradores de Loterías (ANAPAL) 
contra o acordo do director do SDC, de 12 de setembro de 2005, que 
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declara o arquivo da denuncia formulada por dita Asociación contra a 
entidade pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado (LAE), por 
supostas prácticas sancionadas polos artigos 1, 6 e 7 da Lei de 
Defensa de la Competencia (16/1989, do 17 de xullo). 
 

- Expt. A 368/07, Telebanco 4B. Resolución do 3 de agosto de 
2007. 
 

Na súa resolución, o TDC concedeu autorización singular para 
que as entidades participantes en SISTEMA 4B puideran fixar unha 
taxa de intercambio multilateral para as operacións diferentes da 
retirada de efectivo con tarxetas de débito e de crédito en caixeiros 
pertencentes á rede TELEBANCO 4B, ata a entrada en vigor da lei 
15/2007. 
 

- Expt. A 367/07, Código FENACO. Resolución do 31 de agosto 
de 2007 
 

O expediente iniciouse a instancia da Federación Española de 
Profesionales en Naturopatía (FENACO), que solicitaba unha 
autorización singular, ao abeiro do artigo 4 da Lei 16/1989, do 17 de 
xullo, para un “Código de autorregulación publicitaria”, solicitude que 
foi denegada polo TDC. 
 

- Expt. r 732/07 v, Repsol/Cepsa/BP. Resolución do 7 de 
novembro de 2007. 
 

O expediente tiña como partes interesadas a CEPSA Estaciones 
de Servicio S.A., BP Oil España SAU., REPSOL Comercial de productos 
Petrolíferos S.A., e Confederación Española de Empresarios de 
Estaciones de Servicios. 
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- Expt. R 704/06, Distribución Renault. Resolución do 13 de 
novembro de 2007. 
 

Neste expediente, un recurso, figura como unha das recorrentes 
a Federación Empresarial Gallega de Talleres de Reparación de 
Vehículos (FEGAT), entre outras entidades e sociedades. 
 

Dende unha perspectiva sectorial, os expedientes do TDC 
pódense clasificar do seguinte xeito: 

 
- distribución de vehículos a motor, 
- televisión (2), 
- axencias de viaxes,  
- distribución de carburantes (2), 
- profesións liberais, 
- telecomunicacións (2),  
- bancos,  
- entidade pública. 

 
4.5. Operacións de concentración económica 

 
O cambio normativo derivado da aprobación da nova Lei 

15/2007 implica importantes consecuencias, tanto na fixación de 
limiares, e mesmo na competencia dos diferentes órganos, como na 
eventual participación das Comunidades Autónomas, nos casos de 
aquelas operacións que cheguen á segunda fase. Segundo establece o 
artigo 58.1, parágrafo segundo: “No suposto de que a concentración 
incida de forma significativa no territorio dunha comunidade 
autónoma, a Dirección de Investigación lle solicitará informe 
preceptivo, non vinculante, á comunidade autónoma afectada, a que 
lle remitirá, xunto coa nota sucinta, copia da notificación presentada, 
unha vez resoltos os aspectos confidenciais desta, para emitir o 
informe no prazo de vinte días.”. 
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Do total de operacións de concentración habidas no ano 2007 
en España, 125 foron notificadas, segundo os datos recollidos do SDC, 
organismo que contabiliza todas as operacións desta natureza que se 
teñen que notificar. Das 125, 87 tramitáronse conforme ao 
procedemento establecido pola Lei 16/1989 e 38 ao abeiro da lei 
15/2007. Destas 87 operacións, 21 tiñan vinculación con Galicia, por 
dispor de establecementos no seu territorio. Son as seguintes4:  
 
A.- Tramitadas ao abeiro da lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa 
da competencia. 

 
EXPEDIENTE N-07004 PROMOCIONES HABITAT / FERROVIAL 
INMOBILIARIA  

DATA NOTIFICACIÓN: 12/01/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición do control exclusivo de FERROVIAL INMOBILIARIA 
(FINMO) por parte de PROMOCIONES HABITAT, a través da adquisición da 
totalidade do capital social. 
 
DECISIÓN DO MINISTRO: Resolución de no remisión ao Tribunal de 
Defensa de la Competencia (19-02-2007). Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS: - - -  

 
EXPEDIENTE N-07023 EROSKI / CAPRABO (Activos)  
DATA NOTIFICACIÓN: 13/03/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición dos activos correspondentes a 7 establecementos 
comerciais retallistas de CAPRABO, S.A. por parte del grupo EROSKI. 
 
DECISIÓN DO MINISTRO: Resolución de no remisión ao Tribunal de 
Defensa de la Competencia (11-04-2007). Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS: - - -  

 
EXPEDIENTE N-07025 CONSUM / CAPRABO (Activos)  

DATA NOTIFICACIÓN: 20/03/2007
 
OPERACIÓN: Adquisición por CONSUM S. Coop. V dos activos 

                                                   
4 Datos tomados da web da CNC: http://www.cncompetencia.es/index.asp?m=42&p= 
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correspondentes a 61 establecementos comerciais retallistas, 2 proxectos de 
establecementos comerciais retallistas e 2 plataformas loxísticas propiedade
de CAPRABO, S.A. 
 
DECISIÓN DO MINISTRO: Resolución de no remisión ao Tribunal de 
Defensa de la Competencia (20-04-2007). Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS: - - -  

 
EXPEDIENTE N-07033 ZARDOYA OTIS / ASCENSORES ASPE  

DATA NOTIFICACIÓN: 02/04/2007
 
OPERACIÓN: Adquisición por parte de Zardoya Otis, S.A. do control 
exclusivo sobre Ascensores Aspe, S.A. 
 
DECISIÓN DO MINISTRO: Resolución de no remisión ao Tribunal de 
Defensa de la Competencia (03-05-2007). Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS: - - -  

 
EXPEDIENTE N-07036 GRUPO CATALANA OCCIDENTE/ATRADIUS  

DATA NOTIFICACIÓN: 10/04/2007
 
OPERACIÓN: Adquisición do control exclusivo do Grupo ATRADIUS NV e as 
súas filiais por parte do GRUPO COMPAÑíA ESPAÑOLA DE CRÉDITO Y 
CAUCIÓN, S.L. sociedade de nova creación controlada por CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. 
 
DECISIÓN DO MINISTRO: Resolución de no remisión ao Tribunal de 
Defensa de la Competencia (18-06-2007). Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS: - - -  

 
EXPEDIENTE N-07037 INMOCARAL / RIOFISA  

DATA NOTIFICACIÓN: 16/04/2007
 
OPERACIÓN: Toma de control de RIOFISA, S.A. por parte de GRUPO 
INMOCARAL, S.A. mediante OPA. 
 
DECISIÓN DO MINISTRO: Resolución de no remisión ao Tribunal de 
Defensa de la Competencia (14-05-2007). Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS: - - -  

 
En este mercado, INMOCARAL conta con promocións en curso 

nas provincias de Madrid e Barcelona, a través fundamentalmente de 
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INMOBILIARIA COLONIAL (adquirida en 2006), mentres que a 
actividade de RIOFISA na promoción de vivendas e residencias da 
terceira idade está repartida xeograficamente en Galicia, Madrid, 
Andalucía, La Rioja e a Comunidade Valenciana.  

 
EXPEDIENTE N-07044 AIR BERLIN / LTU  

DATA NOTIFICACIÓN: 30/04/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición por AIR BERLIN PLC do control exclusivo sobre LTU 
LUFTTRANSPORT UNTERNEHMEN GMBH. 
 
DECISIÓN DEL MINISTRO: Resolución de remisión ao Tribunal de Defensa 
de la Competencia (03-07-2007). Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS: ACORDO DO CONSELLO DE 
MINISTROS: de 28 de setembro de 2007 polo que, conforme ao disposto na 
letra a) do apartado 1, do artigo 17 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
Defensa da Competencia, se decide non estar contra a operación de 
concentración económica consistente na adquisición por parte de AIR BERLIN 
PLC & CO. LUFTVERKEHRS KG do control exclusivo sobre LOMA-
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH.   ACM 

 
EXPEDIENTE N-07046 MAPFRE / CCM VIDA Y PENSIONES  
DATA NOTIFICACIÓN: 11/05/2007
 
OPERACIÓN: Adquisición do 25% das accións representativas do capital 
social de CCM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por 
parte de MAPFRE, S.A. ao seu actual propietario, CAJA DE AHORROS 
CASTILLA LA MANCHA. 
 
DECISIÓN DO MINISTRO: Resolución de no remisión ao Tribunal de 
Defensa de la Competencia (22-06-2007). Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS: - - -  

 
EXPEDIENTE N-07053 LÁCTEOS SIGLO XXI / PARMALAT  
DATA NOTIFICACIÓN: 24/05/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición por LÁCTEOS SIGLO XXI, S.L. do control exclusivo 
sobre PARMALAT ESPAÑA, S.A. e COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y FORESTAL S.A. 
 
DECISIÓN DO MINISTRO: Resolución de no remisión ao Tribunal de 
Defensa de la Competencia (22-06-2007). Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS: - - -  
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EXPEDIENTE N-07055 MAPFRE VIDA / BANKINTER VIDA  
DATA NOTIFICACIÓN: 04/06/2007 
 
OPERACIÓN: Paso do control exclusivo de BANKINTER SEGUROS DE VIDA 
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (BKSV) por parte de BANKINTER, S.A. ao
control conxunto da mesma por parte de BANKINTER y MAPFRE VIDA S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA (MAPFRE VIDA), 
mediante a adquisición do 50% do capital e dos dereitos de voto de BKSV por 
parte de MAPFRE VIDA. 
 
DECISIÓN DO MINISTRO: Resolución de no remisión ao Tribunal de 
Defensa de la Competencia (27-06-2007). Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS: - - -  

 
EXPEDIENTE N-07060 EROSKI / CAPRABO  
DATA NOTIFICACIÓN: 15/06/2007
 
OPERACIÓN: Toma de control exclusivo de CAPRABO, S.A. por parte do
grupo EROSKI 
 
DECISIÓN DEL MINISTRO: Resolución de remisión ao Tribunal de Defensa 
de la Competencia (25-07-2007) Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS: ACORDO DO CONSELLO DE 
MINISTROS: de 11 de outubro de 2007 polo que, conforme ao disposto na 
letra a) do apartado 1, do artigo 17 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
Defensa de la Competencia, se decide non estar contra a operación de 
concentración económica consistente na toma de control exclusivo de 
CAPRABO, S.A. por parte do grupo EROSKI.   ACM 

 
EXPEDIENTE N-07067 CELSA / AÑON  
DATA NOTIFICACIÓN: 28/06/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición por parte de LAMINACIONES ARREGUI, S.L. filial 
do Grupo CELSA, do control exclusivo de SIDERÚRGICA AÑON, S.A. e
HIERROS AÑON COMERCIAL, S.A. 
 
DECISIÓN DO MINISTRO: Resolución de no remisión ao Tribunal de 
Defensa de la Competencia (17-07-2007). Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS: - - -  
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EXPEDIENTE N-07080 CINVEN / EQUIPO GESTOR / USP 

DATA NOTIFICACIÓN: 03/08/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición do control conxunto por parte de CINVEN LIMITED 
e o EQUIPO GESTOR de USP HOSPITALES, S.A. sobre USP HOSPITALES, S.A. 
 
DECISIÓN DO MINISTRO: Resolución de no remisión ao Consello da 
Comisión Nacional de la Competencia (12-09-2007) Informe SDC 
 
DECISIÓN CONSELLO DE MINISTROS:  

 
No ámbito dos servizos de atención hospitalaria, USP opera a 

través dunha rede de 12 hospitais situados nas Comunidades 
Autónomas de Madrid, Cataluña, Illas Baleares, Illas Canarias, Murcia, 
Andalucía, Valencia, Galicia e País Vasco que prestan, principalmente, 
servizos de hospitalización, servizos de laboratorio médico, 
diagnósticos e probas especializadas (cardioloxía, neuroloxía, 
pulmonar y endoscopia), diagnóstico por imaxe, coidados intensivos, 
neonatoloxía y asistencia de urxencia. 
 
B.- Tramitadas ao abeiro da lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 
competencia. 

 
 
EXPEDIENTE C/0008/07 LA CAIXA / CAIFOR 
DATA NOTIFICACIÓN: 02/10/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición por CRITERIA CAIXA CORP, S.A.U., filial de LA 
CAIXA, do control exclusivo sobre CAIFOR, S.A, anteriormente controlada 
conxuntamente co grupo FORTIS. 
 
SECTOR: J 66.01 y J 66.03 
 
Fase 1 
RESOLUCIÓN: Autorizada en primeira fase (25/10/2007). Resolución del 
Consello (Expte. C/0008/07, LA CAIXA / CAIFOR) e Informe de la DGDC  

 
EXPEDIENTE C/0001/07 DIA / PLUS 

DATA NOTIFICACIÓN: 03/09/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición por Distribuidora Internacional de Alimentación, 
S.A. do control exclusivo de Plus Supermercados, S.A. mediante un contrato 
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de compravenda do 100% do seu capital social. 
 
SECTOR: G.52.11 Comercio polo miúdo alimentación e tabaco 
 
Fase 1  
RESOLUCIÓN: Autorizada en primeira fase con compromisos (30/10/2007). 
Resolución do Consello (Expte. C/0001/07, DIA / PLUS) e Informe da DGDC 
Nota sucinta 

 
EXPEDIENTE C/0009/07 TECNOCOM / GETRONICS 

DATA NOTIFICACIÓN: 03/10/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición por TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y 
ENERGÍA, S.A., do control exclusivo sobre GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, 
S.L. 
 
SECTOR: K.7210 Consulta de equipo informático. K.7222 Outras actividades 
de consultoría e subministración de programas informáticos. I.6420 
Telecomunicacións. 
 
Fase 1 
RESOLUCIÓN: Autorizada en primeira fase (30/10/2007). Resolución do
Consello (Expte. C/0009/07, TECNOCOM / GETRONICS) e Informe da DGDC  

 
TECNOCOM é unha empresa que presta servizos no ámbito 

das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC), e cuxa 
actividade estrutúrase en tres Unidades de Negocio: a) consultoría 
tecnolóxica, b) outsourcing e c) telecomunicacións, redes e sistemas. 
 

As accións de TECNOCOM cotizan no mercado continuo (Índice 
Novo Mercado) e, segundo a notificante, ningunha persoa física ou 
xurídica a controla, directa ou indirectamente. Entre os principais 
accionistas atópase Corporación Caixa Galicia, S.A. (14,3% capital 
social).  
 
EXPEDIENTE C/0013/07 MAPFRE AUTOMÓVILES / MUTUA 
VALENCIANA AUTO 
DATA NOTIFICACIÓN: 18/10/2007 
 
OPERACIÓN: Fusión por absorción de Mutua Valenciana Automovilista de 
Seguros a Prima Fija por MAPFRE Automóviles, S.A. de Seguros y Reaseguros.
 
SECTOR: J.66.03 - Outros tipos de Seguros (automóbiles) 
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Fase 1  
RESOLUCIÓN: Autorizada en primeira fase (22/11/2007). Resolución do 
Consello (Expte. C/0013/07, MAPFRE AUTOMÓVILES / MUTUA VALENCIANA 
AUTO) e Informe da DI 

 
EXPEDIENTE C/0018/07 UNIÓN FENOSA / MARCIAL CHACON 

DATA NOTIFICACIÓN: 06/11/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición de activos de distribución pola sociedade UNIÓN 
FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. a C. MACIRAL CHACÓN E HIJOS, S.L. 
 
SECTOR: E.40.10 Produción e distribución de enerxía eléctrica. 
 
Fase 1 
RESOLUCIÓN: Autorizada en primeira fase (27/12/2007). Resolución do 
Consello (Expte. C/0018/07, UNIÓN FENOSA / MARCIAL CHACON) e Informe 
da DI  

 
EXPEDIENTE C/0022/07 REPSOL / BP OIL 

DATA NOTIFICACIÓN: 16/11/2007 
 
OPERACIÓN: Creación por BP OIL ESPAÑA, S.A.U. (España) e REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. (España) dunha empresa 
en participación, na que cada parte terá o 50% do capital social, que se 
dedicará aos servizos de asistencia en terra de lubricantes e combustibles de 
aviación na Península y Baleares. 
 
SECTOR: G 5050 Venta polo miúdo de combustibles de automoción. 
 
Fase 1 
RESOLUCIÓN: Acordo de iniciar a segunda fase (21/01/2008). Resolución do
Consello (Expte. C/0022/07, REPSOL / BP OIL) e Informe da DI   Nota sucinta
 
Fase 2 
RESOLUCIÓN: Autorizada en segunda fase (01/04/2008).  

 
EXPEDIENTE C/0027/07 ZARDOYA OTIS / DE VEGA 

DATA NOTIFICACIÓN: 05/12/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición por parte de Zardoya Otis S.A., da totalidade do
capital social e o control exclusivo das tres empresas que conforman o Grupo 
Devega. 
 
SECTOR: D.2922 Fabricación de maquinaria de elevación e manipulación, 
F.4531 Instalacións eléctricas (en F.453 Instalacións de edificios e obras). 
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Fase 1 
RESOLUCIÓN: Autorizada en primeira fase (14/02/2008).  

 
EXPEDIENTE C/0033/07 REPSOL / BP 
DATA NOTIFICACIÓN: 12/12/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición por parte de Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos, S.A. de una serie de concesións administrativas titularidade de 
BP Oil España S.A.U. 
 
SECTOR: G.50.50 Venda oolo miúdo de carburantes para automoción. 
 
Fase 1 
RESOLUCIÓN: Autorizada en primeira fase (06/03/2008). Resolución do
Consello (Expte. C/0033/07, REPSOL / BP) e Informe da DI  
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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 detección de posibles restricións á competencia pode 
realizarse sobre a base de indicadores ou marcadores adecuados. 
Estes marcadores pódense asociar aos tres elementos básicos do 
paradigma “Estrutura-Conduta-Resultados” (ECR) da Economía 
Industrial. Así pois, podemos identificar marcadores ou indicadores 
relacionados con: (a) a estrutura do sector; (b) a conduta das 
empresas que o forman; e (c) os resultados obtidos. 

 
O enfoque estrutural identifica mercados con trazos que 

favorecen a formación de cárteles. As revisións da literatura tenden a 
coincidir en que a colusión é máis probable canto: (a) menor sexa o 
número de empresas; (b) maior sexa o grao de concentración; (b) 
maior sexa a homoxeneidade do produto e menor o nivel de 
innovación; (d) máis similar sexa a estrutura de custos das empresas; 
(e) máis exceso de capacidade instalada exista; (f) máis estable sexa a 
demanda e menor a elasticidade da demanda; e (g) máis elevadas 
sexan as barreiras á entrada.  
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O enfoque da Nova Economía Industrial (NEI) enriquece o 
paradigma ECR, centrando a énfase no comportamento e nas formas 
nas que o resultado e mais o comportamento afectan á estrutura da 
industria. Entre os supostos característicos deste enfoque destacan os 
seguintes: (a) os resultados poden afectar á estrutura do sector, 
porque un nivel sobrecompetitivo de beneficios pode utilizarse para 
xerar barreiras á entrada; (b) o comportamento pode terminar 
alterando a estrutura pola vía de acordos colusivos tácitos e (c) a 
causalidade xa non é unidireccional, é máis complexa.  

 
Baseándose na NEI, pódense utilizar diversos indicadores ou 

marcadores de comportamento no marco dun proceso de avaliación 
preliminar dos sectores co obxectivo de detectar cárteles. Un sector 
que puntúe alto nos marcadores de comportamento colusivo podería 
ser investigado con máis profundidade para contrastar a colusión e a 
competencia como explicacións alternativas do comportamento 
existente no mesmo.  

 
Os marcadores (markers) de comportamento poden ser: (a) de 

prezos, sendo o seu incremento o indicador máis obvio da transición á 
colusión; e (b) de cantidades, xa que a colusión impón unha estrutura 
intertermporal na cota de mercado.  

 
Como marcadores do prezo colusivo propuxéronse, entre 

outros, os seguintes: (a) prezo de lista (ou regular) máis elevado e 
variación menor nos prezos aos clientes [A higher list (or regular) 
price and reduced variation in prices across customers]; (b) serie de 
incrementos do prezo continua precedida por diminucións do prezo 
pronunciadas [A series of steady price increases is precedede by steep 
price declines]; (c) prezo que aumenta e importacións que diminúen 
[Price rises and imports decline]; (d) os prezos das empresas están 
correlacionados positiva e fortemente [Firms' prices are strongly 
positively correlated]; e (e) un elevado grao de uniformidade entre 
empresas no prezo do produto e noutras dimensións que inclúen os 
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prezos de servizos adicionais [A high degree of uniformity across 
firms in product price and other dimensions including the prices for 
ancillary services].  

 
Polo que respecta ás cantidades, suxeríronse os seguintes 

marcadores: (a) cotas de mercado moi estables ao longo do tempo 
[Market shares are highly stable over estafe]; e (b) cotas de mercado 
individuais das empresas dun certo subconxunto, en relación á cota 
dese subconjunto na oferta total, moi estables no tempo [There is a 
subset of firms for which each firm's share of total supply for that 
subset of firms is highly stable over estafe].  
 
5.2. Tipoloxía de mercados en Galicia dende a perspectiva da 
competencia 

 
Neste punto é relevante lembrar os resultados básicos do 

estudo encargado polo TGDC sobre as características xerais da 
competencia en Galicia -titulado “Panorama Competitivo de Galicia” e 
realizado polo 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- no relativo 
aos niveis de concentración5 existentes en 44 sectores económicos, a 
nivel de dous díxitos da clasificación CNAE, e de 96 subsectores a 
nivel de tres ou catro díxitos CNAE. A partir desta análise, o TGDC 
elaborou a tipoloxía sectorial seguinte:  

 
 
                                                   
5 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 sector, 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. 
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5.2.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. Neste tipo sitúanse: (a) produtos cárnicos; (b) 
produción láctea; e (c) produción forestal. 
 
5.2.2. Mercados regulados 

 
Mercados caracterizados pola intervención regulatoria da 

Administración ou pola propia participación do sector público como 
operador. Poden diferenciarse tres tipos: 

 
i) Mercados regulados a nivel estatal, cun réxime 

practicamente de monopolio en Galicia: (a) produción e 
distribución de enerxía; e (b) venda por xunto de 
carburantes. 

ii) Sectores altamente regulados: (a) Comercio por xunto de 
produtos farmacéuticos; e (b) telecomunicacións. 

iii) Sectores con intervención pública directa do sector público 
como operador: (a) correos; (b) captación, depuración e 
distribución de auga; e (c) actividades recreativas. 

 
5.2.3. Mercados concentrados sometidos á competencia global 

 
Diversos sectores 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. Son os seguintes: (a) aluminio; (b) fabricación de 
material electrónico; (c) fabricación de maquinaria eléctrica e outros 
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materiais eléctricos; (d) fabricación de vehículos; (e) industria química; 
(f) metalurxia; e (g) comercio polo xunto de prendas de vestir. 

 
Outros sectores 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. Son os seguintes: (a) distribución de películas; e (b) 
transporte aéreo.  

 
5.2.4. 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. Neste tipo intégranse: (a) construción; (b) fabricación de 
cemento; (c) comercio retallista de alimentación; (d) venda de 
carburantes polo miúdo; (e) intermediación financeira; (f) venda, 
mantemento e reparación de vehículos; (g) servizos portuarios; (h) 
edición de xornais; (i) acuicultura; (j) exhibición de películas; e (k) 
fabricación de pensos para alimentación de animais de granxa. 

 
Para rematar, cómpre reiterar que a anterior relación 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 NO SECTOR “COMERCIO” 
A PARTIR DAS PERCEPCIÓNS DOS RESPONSABLES DOS 
ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS 

 
O enfoque subxectivo de análise da situación competitiva dos 

mercados supón tomar en consideración as opinións dos operadores 
económicos. A súa materialización require pasar un cuestionario 
axeitado ao obxectivo da análise a unha mostra da poboación obxecto 
de estudo. A Office of Fair Trading (OFT), do Reino Unido, ven 
utilizando esta metodoloxía dende hai uns anos.  

 
Co obxecto de coñecer as percepcións dos comerciantes sobre 

a situación da competencia no ano 2007, o Pleno do TGDC aprobou a 
realización dun estudo fundamentado nesta metodoloxía.  

 
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 Galicia6, recolle no seu 
artigo 1 a posibilidade de que o TGDC promova a realización de 
estudos en materia de competencia.  
 

A realización de estudos dende a perspectiva da competencia 
polo TGDC responde ao impulso proactivo que este organismo desexa 
imprimir as súas actuacións.  
 

No ano 2006, o TGDC decidiu realizar un estudo pioneiro sobre 
a percepción da competencia polos empresarios galegos baseándose 
nos argumentos e precedentes establecidos pola OFT. No 2007, 
considerou conveniente realizar un novo estudo, de similares 
características, se ben para incrementar a precisión e fiabilidade dos 

                                                   
6 DOG nº 32, do 16 de febreiro de 2005, p. 2.639. 
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resultados, entendeu axeitado diferenciar as empresas industriais das 
comerciais. Dada a súa dimensión, en xeral, local, para o ano 2007 
seleccionouse o sector “comercio”.  

 
  O estudo das percepcións da competencia dos responsables 
de establecementos comerciais galegos ten coma obxectivos 
concretos coñecer: (a) o grao no que tales responsables xulgan que 
nos mercados existen prácticas ilícitas dende a perspectiva da 
competencia; (b) os seus valores sobre a competencia e elementos 
vinculados; e (c) o grao de notoriedade do TGDC.  A partir destes 
obxectivos, e tomando como punto de partida o cuestionario do 
estudo realizado no ano 2006, o presidente do TGDC, D. José Antonio 
Varela González, elaborou un novo cuestionario adaptado á situación 
e trazos das empresas comerciais. O traballo de campo foi realizado 
polo  Instituto Sondaxe, S.L. (c/ Donantes de Sangue, 5, 1º 15004 A 
Coruña), seleccionado unha vez avaliadas as propostas recibidas da 
oferta pública.  
 
  A ficha técnica da enquisa é a seguinte: 
 
Tamaño mostral: 600 entrevistas efectivas. 
Erro de mostraxe:  Nivel de confianza do 95,5% (dous sigmas). 
P=Q=50% como hipótese máis desfavorable, o erro máximo admitido 
para o conxunto da mostra é de ± 4.06% (universo de 50.381 
empresas - DIRCE) 
Universo: Empresas comerciais con sede en Galicia correspondentes 
aos epígrafes 51 e 52 da Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE93). 
Afixación: Polietápica, proporcional segundo tipo de comercialización 
(por xunto ou polo miúdo) e actividade da empresa comercial en 
primeira fase;  aleatoria para a selección da empresa utilizando como 
fonte a base de datos Ardan do ano 2007.   
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Selección mostral: Realizada de forma aleatoria afixada 
proporcionalmente por tamaño e sector tendo en conta criterios de 
representatividade provincial. 
Recollida de información: Telefónica asistida por computador (sistema 
CATI). 

Período de enquisa: Entre o 8/11/07 e o 29/11/07. 
 
6.2. Distribución da mostra de establecementos  
 

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

 
A distribución das empresas que participaron no estudo entre 

as catro provincias galegas recóllese na Táboa 4. Como se pode 
comprobar, as porcentaxes máis elevadas atópanse nas provincias de 
Pontevedra e A Coruña, case con cifras iguais. En terceiro lugar sitúase 
Lugo e, finalmente, Ourense.  

 
Táboa 4. Distribución por provincias 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

A Coruña 
Lugo  
Ourense 
Pontevedra 
Total. 

193
126
85

196
600

32,2
21,0
14,2
32,7

100,0

32,2 
53,2 
67,3 

100,0,0 

 
6.2.2. Comercios por xunto e retallistas 

 
A distribución das empresas que foron contactadas e 

participaron no estudo é, por clase de comercio, a que se recolle na 
Táboa 5. Como se pode ver, a meirande parte dos establecementos 
intégrase na clase “comercio polo miúdo”, xa que algo máis de dous 
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terzos (70,5%) dos establecementos da mostra operan nesta clase. O 
resto opera no nivel por xunto (29,5%), dos cales arredor dun terzo 
sitúanse na rama alimentaria (35,6%).  

 
Táboa 5.  Distribución por clase de comercio 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

Comercio por xunto 
Comercio polo miúdo. 
Total 

177
423
600

29,5
70,5

100,0

29,5 
100,0 

 
A clase de comercio é independente da provincia de 

localización; é dicir, as dúas clases de comercios distribúense nas 
catro provincias dun xeito proporcional a súa participación global. 

 
6.2.3. Actividade do establecemento 

 
A distribución dos establecementos da mostra por rama de 

actividade comercial é a que se recolle na Táboa 6.  
 

Táboa 6.  Distribución por ramas de actividade 
  

Frecuencia
 

Porcentaxe
Porcentaxe 
acumulada 

Alimentación 
Téxtil 
Electrodomésticos, radio, TV e 
son 
Mobles e aparatos de 
iluminación 
Libros, prensa e papelaría 
Ferraxaría, pinturas e vidro 
Outros 
Total 

153
101

44

33
30
20

219
600

25,5
16,8

7,3

5,5
5,0
3,3

36,6
100,0

25,5 
42,3 

 
55,1 

 
47,8 
63,4 
58,4 

100,0 

 
Os sectores que contan cun maior número de establecementos 

na mostra son, por esta orde: alimentación (26%), téxtil (17%), 
electrodomésticos (7%), libros e papelería (5%), e ferraxería (3%). O 
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restante 36,6% dos establecementos contactados non se integra en 
ningunha rama das actividades anteriores, tendo unha participación 
na mostra inferior ao 3%. 

 
De cara á análise das posibles diferenzas nas respostas dos 

responsables de comercios das diversas ramas de actividade, só se 
considerarán as ramas de alimentación e téxtil7. 

 
Os establecementos alimentarios están repartidos 

proporcionalmente nas catro provincias; porén existe unha relación 
entre rama alimentaria e clase de comercio: hai máis establecementos 
alimentarios no comercio por xunto do esperado na hipótese de 
independencia. 

 
A variable “establecementos téxtiles vs. outros” está relacionada 

coa provincia e coa clase de establecemento. Así, en Lugo e Ourense 
hai máis establecementos desta rama do que se espera na hipótese de 
independencia, mentres que na Coruña hai menos. Por outra parte, no 
comercio por xunto hai menos establecementos téxtiles dos 
esperados en base a hipótese antedita.    

 
6.2.4. Número de persoas que traballan no establecemento a tempo 
completo 

 
A distribución dos establecementos que participaron no estudo 

por tamaño, medido polo número de persoas que traballan a tempo 
completo, recóllese na Táboa 7. A mostra ten unha maioría de 
empresas con menos de 11 persoas traballando nelas (85,0%). Neste 
grupo, a porcentaxe maior é acadada polos comercios nos que 
traballan 2-3 persoas. Os comercios nos que traballan más de 10 
persoas son o 14,5% do total.  

 

                                                   
7 Ademais de ter un tamaño insuficiente, as restantes actividades non amosan, en xeral, diferenzas 
significativas nas análises.  
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Táboa 7. Distribución por tamaños 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

Só unha persoa 
2-3 persoas 
4-5 persoas 
6-10 persoas 
Máis de 10 persoas 
NC 
Total 

81
209
117
103
87

3
600

13,5
34,8
19,5
17,2
14,5

0,5
100,0

13,5 
48,3 
67,8 
85,0 
99,5 

100,0 
 

 
O tamaño do establecemento e independente da provincia onde 

estea localizado e de que a rama sexa alimentaria ou outras. Polo 
contrario, o tamaño está asociado as variables “clase de comercio” e 
“establecemento téxtil ou outros”. Así, en relación ao primeiro 
descritor, a meirande parte dos establecementos nos que traballan 
máis de 10 persoas intégrase no comercio por xunto (57,4%), mentres 
que esta categoría comercial só constitúe o 20,1% dos 
establecementos con menos de 6 persoas. En relación ao segundo 
descritor, o número de establecementos cunha única persoa teñen 
unha presenza significativamente maior da esperada nos 
establecementos téxtiles que, lembramos, son fundamentalmente 
comercios polo miúdo.  

 
6.2.5. Tipo de establecemento 

 
A distribución dos establecementos que participaron no estudo 

segundo o seu tipo recóllese na Táboa 8. Como se pode comprobar, a 
maioría dos establecementos comerciais entrevistados son 
independentes, non estando integrados en ningunha cadea, rede de 
franquía o rede de comercialización dunha empresa integrada 
verticalmente (87,5%). Neste grupo o 69,5% son establecementos polo 
miúdo e o resto (30,4%) establecementos por xunto.  
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Táboa 8. Distribución por tipo de establecemento 
  

Frecuencia
 

Porcentaxe
Porcentaxe 
acumulada 

É independente, non depende 
de ningún grupo 
Pertence a unha cadea de 
comercios (máis de 5 tendas) 
Pertence a unha rede de 
franquía 
Forma parte dunha empresa 
produtora (ex. Zara) 
NC 
Total. 

525

40

29

3
3

600

87,5

6,7

4,8

0,5
0,5

100,0

 
87,5 

 
94,2 

 
99,0 

 
99,5 

100,0 

 
Na análise das posibles diferenzas nas respostas dos 

responsables de comercios dos diversos tipos, e dada a esixencia dun 
número mínimo de respostas, agrúpanse nun mesmo tipo as tres 
categorías de integración: cadea, rede de franquía e integración 
vertical. Consecuentemente distínguense dous tipos: establecementos 
independentes (525) e integrados (72). 

 
Táboa 9. Distribución por tipo de establecemento 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

Independente 
Integrado  
NC 
Total. 

525
72

3
600

87,5
12,0

0,5
100,0

87,5 
99,5 

100,0 

 
O tipo de establecemento e independente da provincia onde 

estea localizado, do tipo de comercio, de que o establecemento sexa 
de alimentación ou outros, de que sexa téxtil ou outros, e tamén do 
tamaño.  
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6.2.6. Localización do establecemento 
 

A distribución dos establecementos que participaron no estudo 
segundo o tipo de localización recóllese na Táboa 10. A mostra ten 
unha maioría de empresas localizadas na rúa dun xeito independente 
(76,7%), sendo maior o número das situadas en zonas céntricas que 
en lugares non céntricos. Na categoría “Outras” destaca a localización 
nun polígono industrial (49 establecementos).  

 
Táboa 10. Distribución por localización 
  

Frecuencia
 

Porcentaxe
Porcentaxe 
acumulada 

Nun centro comercial 
Na rúa dentro dun centro 
comercial 
Na rúa, nunha zona céntrica de 
xeito independente 
Na rúa, nunha zona non céntrica 
de xeito independente 
Outras localizacións 
NC 
Total 

9

20

289

171
110

1
600

1,5

3,3

48,2

28,5
18,3

0,2
100,0

1,5 
 

4,8 
 

53,0 
 

81,5 
99,8 

100,0 
 

 
Para a análise das diferenzas, e de novo dada a esixencia dun 

número mínimo de respostas, intégranse os tipos “nun centro 
comercial” e “na rúa dentro dun centro comercial” na categoría “outras 
localizacións”. Iso terá como resultado contar con tres categorías: 
independente nunha zona céntrica (289), independente nunha zona 
non céntrica (171) e outras localizacións (139). Máis da metade do 
comercio por xunto está localizado na categoría “Outras” (54,8%).  

 
A localización do establecemento e independente da provincia 

onde estea situado, de que o establecemento sexa de alimentación ou 
outros, e tamén do tipo de establecemento.  
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Táboa 11. Distribución por localización 
  

Frecuencia
 

Porcentaxe
Porcentaxe 
acumulada 

Independente en zona céntrica
Independente nunha zona non 
céntrica 
Outras 
NC 
Total. 

289

171
139

1
600

48,2

28,5
23,1

0,2
100,0

48,2 
 

76,7 
99,8 

100,0 

 
A localización do establecemento está relacionada coa clase de 

comercio –o comercio por xunto está menos representado na zona 
céntrica e máis representado en “outras” localizacións-, co que sexa 
téxtil ou outros –os establecementos téxtiles están máis localizados 
na zona céntrica-, e co seu tamaño –os establecementos máis 
pequenos localízanse no centro e os máis grandes “noutras” 
localizacións.  

 
6.2.7. Antigüidade no mercado 

 
A distribución dos establecementos que participaron no estudo 

segundo a súa antigüidade no mercado recóllese na Táboa 12. 
 
Táboa 12. Distribución por antigüidade no mercado 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

Menos dun ano 
1-3 anos 
4-5 anos 
6-10 anos 
Máis de 10 anos 
Total. 

6
23
23
91

457
600

1,0
3,8
3,8

15,2
76,2

100,0

1,0 
4,8 
8,7 

23,8 
100,0 

 
A maioría dos establecementos leva máis de 10 anos no 

mercado (76,2%), mentres que os máis novos, con menos de 1 ano de 
permanencia, son só o 1,0%.  
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Para a análise das diferenzas os comercios cunha antigüidade 
menor a 6 anos agruparanse nunha única categoría. Iso terá como 
resultado contar con tres clases de establecementos: de menos de 6 
anos (52), de 6 a 10 anos (91) e con máis de 10 anos no mercado 
(457).  

 
Táboa 13. Distribución por antigüidade no mercado 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

Menos de 6 anos 
6-10 anos 
Máis de 10 anos 
Total. 

52
91

457
600

8,6
15,2
76,2

100,0

8,6 
23,8 

100,0 

 
A antigüidade e independente da provincia onde o comercio 

estea localizado, da clase de comercio, de que sexa téxtil ou non, e do 
tipo de establecemento. Porén, a antigüidade do comercio está 
relacionada co seu tamaño, de xeito que as empresas máis antigas 
son tamén as que teñen un tamaño maior -os comercios de máis de 
10 anos son o 76,2% do total, mentres que os comercios de máis de 
10 anos que ocupan a máis de 10 persoas son o 85,1% do total desta 
clase. Adicionalmente, os establecementos de máis de 5 persoas teñen 
menos representación da esperada segundo a hipótese de 
independencia en establecementos con menos de 6 anos de 
antigüidade, mentres que teñen máis representación da esperada os 
establecementos con máis de 10 anos. 
 
6.2.8. Situación percibida do mercado 

 
A distribución dos establecementos que participaron no estudo 

segundo a situación percibida do mercado, medido polo seu grao de 
crecemento percibido, recóllese na Táboa 14. Como se pode 
comprobar, a maioría dos responsables dos  establecementos 
considera, no momento de realización da enquisa, que o seu mercado 
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se atopa en descenso (37,3%), seguíndolle os que cren que está nunha 
situación de estabilidade (32,5%).  

 
Táboa 14. Distribución por situación percibida  
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

O mercado amosa un gran 
crecemento. 
O mercado medra bastante 
O mercado medra pouco. 
O mercado está estable. 
O mercado está en 
descenso. 
NC/Perdido. 
Total. 

26
54
89

195
224
12

600

4,3
9,0

14,8
32,5
37,3

2,0
100,0

 
4,3 

13,3 
28,1 
60,6 
98,0 

100,0,0 

 
De novo, para a análise das diferenzas, intégranse os comercios 

cuxo responsable opina que o seu mercado medra, con independencia 
da súa taxa, é dicir, sexa moito ou pouco. Iso ten como resultado 
contar con tres clases de establecementos: o seu mercado medra 
(169), o seu mercado é estable (195) e o seu mercado diminúe (224).  

 
Táboa 15. Distribución por situación percibida  
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

O mercado medra. 
O mercado está estable. 
O mercado está en 
descenso. 
NC/Perdido. 
Total. 

169
195
224
12

600

28,1
32,5
37,3

2,0
100,0

28,1 
60,6 
98,0 

100,0,0 

 
O crecemento do mercado, percibido polo responsable do 

establecemento comercial, é independente da provincia onde estea 
localizado, de que o establecemento sexa de alimentación ou non, do 
tipo de local, da súa localización e da súa antigüidade.  
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Porén, o medre percibido do mercado está asociado coa clase 
de comercio, que o establecemento opera na rama téxtil ou noutra e 
co seu tamaño. Así, os responsables de comercios por xunto cren que 
o mercado medra en maior medida que os de comercios polo miúdo. 
Pola súa banda, os de establecementos téxtiles cren, máis do 
esperado, que o mercado diminúe. Finalmente, os comerciantes que 
sinalan que o mercado está en descenso atópanse máis, dun xeito 
significativo, nos establecementos que ocupan a menos de 4 persoas, 
mentres que os que perciben en maior medida crecemento do 
mercado, tamén dun xeito significativo, dirixen establecementos de 
máis de 10 persoas. 
 
6.3. Resultados da análise dos datos 

 
Neste apartado recóllense os resultados do estudo, amosando 

as porcentaxes correspondentes as diversas cuestións examinadas e 
mencionando as posibles relacións entre as variables consideradas e 
os descritores dos establecementos comerciais. 
 
6.3.1. Frecuencia de condutas potencialmente restritivas da 
competencia  

 
Este apartado recolle as respostas dos entrevistados a un 

conxunto de cuestións sobre a frecuencia de condutas 
anticompetitivas ou presuntamente anticompetitivas. Obviamente, 
cando a resposta a unha cuestión que indica restrición da competencia 
é moi frecuente, debería levar a unha análise máis polo miúdo nas 
ramas de actividade onde se identifique. 

 
Na táboa 16 recóllese o número de entrevistados que 

responderon a cada unha das cuestións, así como a media aritmética e 
a desviación típica correspondentes. A valoración xeral é que as 
condutas consideradas non ocorren con frecuencia, dado que os 
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valores medios se sitúan por enriba de 3 ou preto de 3 (=“Ocorre 
raramente”).  

 
Táboa 16 Número, media e desviación típica (Pregunta 6) 

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

N Media Desv. típ. 

1. Existencia no mercado de empresas ilegais/non 
autorizadas. 
2. Existencia no mercado de empresas que non 
cumpren a normativa laboral ou fiscal 
3. Acordos entre empresas competidoras para fixar 
os prezos dos produtos por debaixo do custo  
4. Venda de produtos con prezo fixado por 
debaixo do custo 
5. Acordos entre empresas competidoras para 
repartise o mercado. 

524

431

529

550

533

 
2,95 

 
2,80 

 
3,47 

 
3,40 

 
3,51 

1,02

1,02

0,84

0,85

0,83
 

Das cinco situacións consideradas a máis frecuente é: 
“Existencia no mercado de empresas que non cumpren a normativa 
laboral ou fiscal”, que se pode vincular con prácticas de competencia 
desleal. Os acordos entre empresas competidoras son percibidos 
como as condutas menos frecuentes. Aínda que situados na parte 
baixa da clasificación, o feito de que os acordos de fixación de prezos 
entre empresas sexan considerados frecuentes na súa rama de 
actividade polo 14,5% das empresas que responderon, e que os 
acordos entre empresas competidoras para repartise o mercado o 
sexa polo 14,8%, 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 operan 

no mercado empresas ilegais/non autorizadas amosa unha correlación 
superior a 0.5 (p < .001) coa frecuencia con que existen empresas que 
non cumpren a normativa laboral ou fiscal. En outras palabras, cando 
un comerciante considera que no mercado operan empresas ilegais 
tamén tende a crer que existen empresas que non respectan a 
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normativa laboral ou fiscal. Tamén as tres condutas restantes mostran 
unha correlación maior a 0.5 entre elas (p < .001).   

 
Fora da codificación do cuestionario, os propios entrevistados 

identificaron como máis frecuentes as tres condutas seguintes: 
 
- non cumprimento da normativa (41), 
- intrusismo no sector (23), 
- venda ambulante sen permiso (19). 
 
Malia a visión da existencia de certos problemas de 

competencia nos mercados galegos, a valoración xeral dos 
entrevistados sobre as condutas restritivas da competencia é que 
estas ocorren raramente.  

 
6.3.1.1. Frecuencia de actuación de empresas ilegais/ non autorizadas 
no sector (ou mercado) 

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (524), o 28,3% 

(170) sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia. Deste 
conxunto 58 empresas din que a actuación de empresas ilegais ocorre 
con moita frecuencia. 
 
Táboa 17. Frecuencia de actuación de empresas ilegais/ non autorizadas 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC 
Total. 

58
112
151
203
76

600

9,7
18,7
25,2
33,8
12,7

100,0

9,7 
28,3 
53,5 
87,3 

100,0 

 
A frecuencia de actuación de empresas ilegais/ non autorizadas 

non está asociada significativamente á provincia onde se localiza o 
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establecemento, a que este sexa de alimentación ou non, a que o sexa 
téxtil ou non, ao tipo de establecemento e a súa antigüidade. Polo 
contrario, est frecuencia é dependente, dun xeito significativo, da 
clase de comercio, o tipo de localización, a percepción sobre o 
crecemento do mercado e o tamaño do establecemento. Así, opinan 
que a actuación de empresas ilegais/non autorizadas ocorre menos 
raramente (é máis frecuente): 

 
- o comercio polo miúdo que o comercio por xunto,   
- os establecementos localizados na zona centro que os 

situados “noutras localizacións”,  
- os responsables que operan en mercados que diminúen que 

os que cren medran ou están estables,  
- os comercios con menos de 5 persoas que os con 6 ou máis 

persoas.  
 

6.3.1.2. Frecuencia da existencia no mercado de empresas que non 
cumpren a normativa laboral ou fiscal  

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (331), o 28,7% 

(172) sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia. Deste 
conxunto 51 empresas din que a actuación de empresas ilegais ocorre 
con moita frecuencia. 
 
Táboa 18. Frecuencia da existencia no mercado de empresas que non cumpren a 
normativa laboral ou fiscal  

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC 
Total. 

51
121
122
137
169
600

8,5
20,2
20,3
22,8
28,2

100,0

8,5 
28,7 
49,0 
71,8 

100,0 
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A frecuencia da existencia no mercado de empresas que non 
cumpren a normativa laboral ou fiscal non está asociada dun xeito 
significativo a ningunha das variables descritoras na análise.  

 
6.3.1.3. Frecuencia con que ocorren acordos entre as empresas para 
fixar o prezos dos produtos por debaixo do custo  

 
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 (429), o 14,5% 

(87) 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.  

 
Táboa 19. Frecuencia con que ocorren acordos de fixación de prezos entre 
empresas 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC. 
Total. 

18
69
89

353
71

600

3,0
11,5
14,8
58,8
11,8

100,0

3,0 
14,5 
29,3 
88,2 

100,0 

 
A frecuencia con que ocorren acordos de fixación de prezos 

entre empresas non está asociada significativamente a ningunha das 
variables descritoras na análise, agás o tipo de establecemento. Así, 
os responsables de establecementos integrados opinan que esta 
conduta ocorre menos raramente (con maior frecuencia) que os dos 
establecementos integrados.  
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6.3.1.4. Frecuencia con que se venden produtos con prezo por 
debaixo do custo  

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (550), o 16,4% 

(98) sinala que tales acordos ocorren con moita ou bastante 
frecuencia. Deste conxunto, 19 empresas din que a venda de produtos 
a un prezo por baixo do seu custo ocorre con moita frecuencia.  

 
Táboa 20. Frecuencia con que se venden produtos con prezo por debaixo do 
custo  

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC. 
Total. 

19
79

116
336
50

600

3,2
13,2
19,3
56,0

8,3
100,0

3,2 
16,4 
35,7 
91,7 

100,0 

 
A frecuencia con que se venden produtos con prezo por 

debaixo do custo non se asocia a ningunha das variables descritoras 
na análise. 

 
6.3.1.5. Acordos entre empresas competidoras para repartirse o 
mercado 

 
Tamén esta cuestión é moi importante xa que os acordos entre 

empresas para repartirse o mercado constitúen un dos ilícitos máis 
graves dende a perspectiva da defensa da competencia.  

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (533), o 16,7% 

(89) sinala que tales acordos ocorren con moita ou bastante 
frecuencia. Deste conxunto,14 empresas din que acordos de reparto 
do mercado ocorren con moita frecuencia.  
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Táboa 21. Frecuencia con que ocorren acordos para repartirse o mercado 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC. 
Total. 

14
75
67

377
67

600

2,3
12,5
11,2
62,8
11,2

100,0

2,3 
14,8 
26,0 
88,8 

100,0 

 
A frecuencia con que ocorren acordos para repartirse o mercado 

non se asocia a ningunha das variables descritoras na análise. 
 

6.3.2. Coñecemento da normativa relacionada con prácticas de 
fixación de prezos  

 
É importante que os operadores comerciais coñezan a 

normativa sobre fixación de prezos, xa que este é un dos aspectos 
máis relevantes no eido da defensa da competencia.  

 
6.3.2.1. Coñecemento dos comerciantes sobre a capacidade dos 
subministradores para impor o prezo de venda dos produtos  

 
A imposición do prezo de venda ás empresas comerciais 

independentes que distribúen os produtos polas empresas produtoras 
ou subministradoras é unha conduta que limita a autonomía dos 
operadores comerciais. 

 
Táboa 22. Coñecemento sobre a imposición dun prezo de venda 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Está permitida 
Está prohibida 
Non sabe 
Total. 

192
321
87

600

32,0
53,5
14,5

100,0

32,0 
85,5 

100,0 
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Das empresas da mostra, o 32,0% (192) pensa que a imposición 
ao comerciante do prezo de venda do produto polo subministrador 
está permitida, un 14,5% (87) di que non sabe e só o 53,3% (321) 
restante sabe que está prohibida.  

 
O coñecemento dos responsables dos establecementos 

comerciais sobre a imposición dun prezo de venda polos 
subministradores non está asociado significativamente a ningunha das 
variables descritoras na análise, agás a clase de comercio e o feito de 
que o establecemento sexa téxtil ou estea noutra rama de actividade.  
Así, cren que esta conduta está permitida en maior medida do 
esperado na hipótese de independencia: 

 
- o comercio polo miúdo, 
- os establecementos téxtiles.  

 
6.3.2.2. Coñecemento dos comerciantes sobre a ilicitude de realizar 
acordos entre as empresas para fixar prezos e outras condicións 
comerciais  

 
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 comerciantes 
galegos sabían que esta práctica constituía un ilícito concurrencial.  

 
Táboa 23. Coñecemento sobre o establecemento de acordos entre empresas 
para fixar prezos e outras condicións comerciais 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Está permitido 
Está prohibido 
Non sabe 
Total. 

138
365
97

600

23,0
60,8
16,2

100,0

23,0 
83,8 

100,0 
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Das empresas da mostra, o 23,0% (138) pensa que o 
establecemento de acordos para fixar prezos e outras condicións 
comerciais está permitido, o 16,2% (97) di que non sabe e o 60,8% 
(365) restante sabe que está prohibido.  

 
O coñecemento de que os acordos entre as empresas para fixar 

prezos e outras condicións comerciais está permitido, ou prohibido, 
non está asociado dun xeito significativo a ningunha das variables 
descritoras na análise; é dicir, a frecuencia observada non difire 
significativamente da frecuencia esperada.  

 
6.3.3. Cuestións relativas á frecuencia de situacións específicas 
relacionadas coa interacción subministrador-comerciante  

 
Este epígrafe recolle condutas vinculadas á interacción 

subministrador-comerciante. Na táboa 24 móstrase o número de 
entrevistados que responderon a cada unha das cuestións, así como 
as medias aritméticas e as desviacións típicas correspondentes.  

 
Táboa 24. Número, media e desviación típica (Pregunta 10) 

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

N Media Desv. 
típ. 

1. Que lle impoñan unha redución do prezo de 
venda pactado 
2. Que lle impoñan a compra dun produto ou dun 
surtido completo ao mercar outro 
3. Que lle prohiban realizar promocións ou ofertas 
para aumentar as vendas. 
4. Que os subministradores lle esixan 
contraprestacións gratuítas 
5. Que, sen xustificación, o seu subministrador 
non lle venda produtos 
6. Que lle apliquen condicións distintas que a 
outras empresas para operacións similares 
7. Que lle impoñan prazos de pago excesivos 
8. Que os contratos cos subministradores teñan 
cuestións ou termos confusos 

594

596

592

591

594

536
590

567

3,75 
 
 

3,53 
 

3,81 
 

3,83 
 

3,73 
 

2,98 
3,58 

 
3,70 

0,57 
 
 

0,76 
 

0,54 
 

0,50 
 

0,58 
 

1,03 
0,80 

 
0,69 
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A valoración xeral dos comerciantes entrevistados respecto das 

situacións examinadas é que son moi infrecuentes (ocorren moi 
raramente), dado que os valores medios sitúanse por riba de 3 ou 
preto de 3 (= “Ocorre raramente”). A única actuación cunha media 
inferior a 3, e tamén a menos homoxénea, é: 

 
- Establecemento de condicións distintas que a outras 

empresas para operacións similares (2,98). 
 

As crenzas dos responsables comerciais sobre a frecuencia con 
que ocorren as diversas condutas recollidas neste apartado están, en 
xeral, correlacionadas dun xeito significativo (p < .001) o que parece 
indicar un efecto “halo” nas respostas.  

 
6.3.3.1. Frecuencia coa que se lle impón unha redución do prezo de 
venda pactado  

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (594), o 5,1% 

(30) sinala que tales actuacións ocorren con moita ou bastante 
frecuencia. Deste conxunto só 6 empresas din que a imposición dunha 
redución do prezo de venda pactada é moi frecuente.  

 
Táboa 25. Frecuencia con se lle impón unha redución do prezo de venda pactado  

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC. 
Total. 

6
24
82

482
6

600

1,0
4,0

13,7
80,3

1,0
100,0

1,0 
5,0 

18,7 
99,0 

100,0 

 
A frecuencia con que ao comerciante se lle impón unha 

redución do prezo de venda pactado non está asociada 
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significativamente a ningunha das variables descritoras na análise, 
agás a que a rama da actividade sexa a téxtil ou non e ao tamaño do 
establecemento. Así, esta actuación é percibida máis frecuente polos: 

 
- establecementos téxtiles, 
- establecementos con máis de 3 persoas.  
 

6.3.3.2. Frecuencia coa que se lle impón a compra dun produto ou 
dun surtido completo ao mercar outro 

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (596), o 13,6% 

(81) sinala que tal actuación ocorre con moita ou bastante frecuencia. 
Deste conxunto 10 empresas din que a imposición da compra dun 
produto ou dun surtido completo ao mercar outro é moi frecuente.  

 
Táboa 26. Frecuencia con se lle impón a compra dun produto ou dun surtido 
completo ao mercar outro 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC. 
Total. 

10
71

111
404

4
600

1,7
11,8
18,5
67,3

0,7
100,0

1,7 
13,5 
32,0 
99,3 

100,0 

 
A frecuencia con que ao comerciante se lle impón a compra dun 

produto ou dun surtido completo para mercar outro non está asociada 
significativamente a ningunha das variables descritoras na análise.  

 
6.3.3.3. Frecuencia coa que se lle prohibe a realización de promocións 
ou ofertas para aumentar as vendas 

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (592), o 5,2% 

(31) sinala que tal actuación ocorre con moita ou bastante frecuencia. 
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Deste conxunto só 6 empresas din que a prohibición da realización de 
promocións ou ofertas para aumentar as vendas é moi frecuente.  

 
A frecuencia con que ao comerciante se lle prohibe a realización 

de promocións ou ofertas para aumentar as vendas non está asociada 
significativamente a ningunha das variables descritoras na análise.  

 
Táboa 27. Frecuencia con se lle prohibe a realización de promocións ou ofertas 
para aumentar as vendas 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC. 
Total. 

6
25
42

519
8

600

1,0
4,2
7,0

86,5
1,3

100,0

1,0 
5,2 

12,2 
98,7 

100,0 

 
6.3.3.4. Frecuencia coa que os subministradores esixen 
contraprestacións gratuítas 

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (591), o 4,4% 

(26) sinala que tal actuación ocorre con moita ou bastante frecuencia. 
Deste conxunto só 4 empresas din que é moi frecuente que os 
subministradores esixan contraprestacións gratuítas.  

 
Táboa 28. Frecuencia coa que os subministradores esixen contraprestacións 
gratuítas 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC. 
Total. 

4
22
45

520
9

600

0,7
3,7
7,5

86,7
1,5

100,0

0,7 
4,4 

11,9 
98,5 

100,0 
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A frecuencia con que os subministradores esixen 
contraprestacións gratuítas non está asociada significativamente a 
ningunha das variables descritoras na análise.  

 
6.3.3.5. Frecuencia coa que, sen xustificación, o subministrador non 
subministra os produtos solicitados 

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (594), o 5,6% 

(33) sinala que tal actuación ocorre con moita ou bastante frecuencia. 
Deste conxunto só 4 empresas din que é moi frecuente que os 
subministradores, sen xustificación, non lle subministren os produtos 
solicitados. 

 
Táboa 29. Frecuencia coa que, sen xustificación, o subministrador non 
subministra os produtos solicitados 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC. 
Total. 

4
29
93

468
6

600

0,7
4,8

15,5
78,0

1,0
100,0

0,7 
5,5 

21,0 
99,0 

100,0 

 
A frecuencia coa que, sen xustificación, o subministrador non 

subministra os produtos solicitados non está asociada de modo 
significativo a ningunha das variables descritoras na análise.  
 
6.3.3.6. Frecuencia coa que se aplican condicións distintas ás 
empresas para operacións similares 

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (536), o 35,6% 

(191) sinala que tal actuación ocorre con moita ou bastante 
frecuencia. Deste conxunto 49 empresas din que é moi frecuente que 
os subministradores apliquen condicións distintas ás empresas para 
operacións similares. 
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A frecuencia coa que se aplican condicións distintas ás 

empresas para operacións similares non está asociada dun xeito 
significativo a ningunha das variables descritoras na análise, agás a 
que a rama da actividade sexa a téxtil ou non e ao tamaño do 
establecemento, de modo que esta actuación é percibida máis 
frecuente polos: 

 
- establecementos non téxtiles,  
- establecementos con máis dunha persoa. 
 

Táboa 30. Frecuencia coa que se aplican condicións distintas ás empresas para 
operacións similares 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC. 
Total. 

49
142
114
231
64

600

8,2
23,7
19,0
38,5
10,7

100,0

8,2 
31,9 
50,9 
89,3 

100,0 

 
6.3.3.7. Frecuencia coa que se impoñen prazos de pago excesivos 

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (590), o 13,1% 

(77) sinala que tal actuación ocorre con moita ou bastante frecuencia. 
Deste conxunto 21 empresas din que é moi frecuente que se impoñan 
prazos de pago excesivos. 

 
A frecuencia con que ao comerciante se lle impoñen prazos de 

pago excesivos non está asociada dun modo significativo a ningunha 
das variables descritoras na análise, agás a provincia onde está 
situado o comercio. Así, en Pontevedra percíbese que ocorre con máis 
frecuencia que en Ourense e A Coruña.  
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Táboa 31. Frecuencia coa que se impoñen prazos de pago excesivos 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC. 
Total. 

21
56
73

440
10

600

3,5
9,3

12,2
73,3

1,7
100,0

3,5 
12,8 
25,0 
98,3 

100,0 

 
6.3.3.8. Frecuencia coa que os contratos cos subministradores teñen 
cuestións ou termos confusos 

 
Das empresas que responderon a esta cuestión (567), o 7,6% 

(43) sinala que tal actuación ocorre con moita ou bastante frecuencia. 
Deste conxunto 16 empresas din que é moi frecuente que os 
contratos cos subministradores teñan cuestións ou termos confusos. 

 
Táboa 32. Frecuencia coa que os contratos cos subministradores teñen cuestións 
ou termos confusos 

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Ocorre con moita frecuencia. 
Ocorre con frecuencia. 
Ocorre raramente. 
Non ocorre nunca. 
NC. 
Total. 

16
27
69

455
33

600

2,7
4,5

11,5
75,8

5,5
100,0

2,7 
7,2 

18,7 
94,5 

100,0 

 
A frecuencia con que ao comerciante se lle impón unha 

redución do prezo de venda pactado non está asociada 
significativamente a ningunha das variables descritoras na análise, 
agás o tamaño. Así, a conduta percíbese que ocorre menos raramente 
polos establecementos con máis dunha persoa.  
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6.3.4. Crenzas sobre os efectos da competencia nos mercados  
 

A pregunta 11 do cuestionario abrangue un conxunto de 
cuestións ás que o entrevistado ten que indicar o seu grao de acordo/ 
desacordo. Este punto integra 11 proposicións relativas a valores e 
percepcións sobre os beneficios da competencia. A táboa 33 recolle o 
número de entrevistados que responderon a cada unha das cuestións, 
así como a media aritmética e a desviación típica correspondentes.  

 
Táboa 33. Número, media e desviación típica  

1 = Totalmente en desacordo; 4 = Totalmente de 
acordo 

N Media Desv. 
típ. 

1. A competencia fai mellorar o comercio 
2. A competencia fai aumentar o tamaño do 
mercado 
3. Existe demasiada competencia entre as 
empresas do seu sector. 
4. A apertura de grandes establecementos 
comerciais, en xeral mellorou o comercio  
5. A apertura de grandes establecementos 
comerciais, en xeral beneficiou aos consumidores  
6. As restricións de apertura de grandes 
establecementos comerciais aumenta a 
competitividade do comercio 
7. Na actualidade xa existen grandes superficies 
dabondo 
8. Se houbese máis competencia no sector do 
comercio, a miña empresa tería problemas para 
sobrevivir 
9. Se o horario comercial fose libre melloraría o 
servizo aos clientes 
10. Deberían permitirse acordos entre empresas 
para fixar prezos e outras condicións comerciais 
11. Debería permitirse que os proveedores 
impuxeran un prezo de venda para que o mesmo 
produto tivera o mesmo prezo en todos os 
comercios 

578 
 

542 
 

590 
 

554 
 

554 
 
 

545 
 

566 
 
 

573 
 

556 
 

559 
 
 
 

577 

3,07 
 

2,82 
 

3,10 
 

2,13 
 

2,84 
 
 

2,88 
 

3,39 
 
 

2,77 
 

2,20 
 

2,23 
 
 
 

2,66 

0,82 
 

0,92 
 

0,88 
 

0,95 
 

0,96 
 
 

0,93 
 

0,77 
 
 

0,96 
 

1,05 
 

1,09 
 
 
 

1,14 
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Neste grupo de cuestións, nas que as respostas van de 1 
(=Totalmente en desacordo) a 4 (=Totalmente de acordo), só tres 
superan o valor de 3 (= bastante de acordo):  

 
- na actualidade xa existen grandes superficies dabondo (3,39; 

ademais a desviación típica é a menor, o que indica que nas respostas 
a esta cuestión é onde hai menor diversidade),  

- existe demasiada competencia entre as empresas do seu 
sector (3,10),  

- a competencia fai mellorar o comercio (3,07).  
 
Entón, a gran maioría dos entrevistados que respondeu cre que 

na actualidade xa existen bastantes grandes establecementos 
comerciais e que experimentan un nivel de rivalidade elevado. Xunto a 
estas percepcións convive unha crenza xeral sobre a capacidade da 
competencia para mellorar o comercio.  

 
En conxunto, a análise das respostas ás tres cuestións 

anteriores indica unha percepción xeral de que a competencia ten 
efectos positivos na mellora do comercio, pero ao mesmo tempo, 
unha crenza de que o nivel de rivalidade é xa forte e que non debería 
aumentar.  

 
Polo contrario, as tres cuestións sobre as que os entrevistados 

se manifestan bastante en desacordo (=2) son as seguintes: 
 
- a apertura de grandes establecementos comerciais, en xeral, 

mellorou o comercio (2,13), 
- se o horario comercial fose libre melloraría o servizo aos 

clientes (2,20), 
- deberían permitirse acordos entre empresas para fixar prezos 

e outras condicións comerciais (2,23).  
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A comparación do grao de acordo coa terceira proposición 
anterior (A competencia fai mellorar o comercio) co grao de desacordo 
coa primeira deste grupo pon de manifesto que se ben os 
comerciantes avalían dun xeito positivo, en xeral, a competencia como 
unha vía para a mellora do comercio, tenden a avaliar, tamén en xeral 
dun modo negativo, a competencia que xurde da entrada de grandes 
establecementos comerciais no mercado. Este resultado amosa un 
desagrado pola competencia derivada das grandes superficies 
comerciais, as que me asocia un deterioro dos resultados e das 
condicións de traballo do resto do comercio.  

 
A segunda cuestión confirma o resultado xa coñecido da 

oposición maioritaria dos comerciantes a unha maior liberalización de 
horarios, mesmo negando os beneficios da mesma sobre o servizo aos 
consumidores.   

 
Dende a perspectiva da defensa da competencia ten especial 

relevancia a terceira cuestión “Deberían permitirse acordos entre 
empresas para fixar prezos e outras condicións comerciais”. O feito de 
que a meirande parte dos comerciantes estea bastante en desacordo 
coa mesma é moi positivo.   

 
Os valores relativos ás proposicións deste apartado foron logo 

analizados tendo en conta os diversos descritores dos 
establecementos comerciais. En moitas elas atopáronse diferencias 
significativas (p < .05). A nivel sectorial existen diferenzas entre as 
empresas da rama alimentaria e do resto  -en todos os casos con 
valores máis elevados (máis de acordo) na rama alimentaria-  que 
indica unha crenza xeral sobre a existencia dun nivel de rivalidade 
elevado e posibles problemas de supervivencia no caso de que 
aumentara. Especificamente as diferenzas danse nas seguintes 
proposicións: 
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- existe demasiada competencia entre as empresas do seu 
sector (3,34 vs. 3,02), 

-  na actualidade xa existen grandes superficies dabondo (3,59 
vs. 3,31), 

-  se houbese máis competencia no sector, a miña empresa 
tería problemas para sobrevivir (2,91 vs. 2,72). 
 
 Tamén se atopan diferenzas significativas (p < .05) entre os 
comerciantes téxtiles e o resto. Na meirande parte dos casos con 
valores máis elevados (máis de acordo) na rama téxtil. Iso sucede en: 
 

- a competencia fai aumentar o tamaño do mercado, 
- as restricións de apertura de grandes establecementos 

comerciais aumenta a competitividade do comercio, 
- na actualidade xa existen grandes superficies dabondo, 
- se houbese máis competencia no sector, a miña empresa 

tería problemas para sobrevivir, 
- debería permitirse que os provedores impuxeran un prezo 

de venda para que o mesmo produto tivera o mesmo prezo en todos 
os comercios.  

 
Polo contrario, as diferenzas significativas, pero con valores 

menos elevados (menos de acordo) na rama téxtil ocorren en :  
 
- a apertura de grandes establecementos comerciais, en xeral, 

mellorou o comercio,  
- se o horario comercial fose libre melloraría o servizo aos 

clientes.  
 

O conxunto das respostas, agás a relativa ao incremento do 
tamaño do mercado, indica unha forte crenza restritiva e 
proteccionista no colectivo de comerciantes téxtiles.  
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6.3.4.1. A competencia fai mellorar o comercio 
 

Neste punto trátase de coñecer en qué medida os comerciantes 
entrevistados cren que a competencia obriga a mellorar as prácticas 
comerciais. Malia esta consecuencia positiva verificada pola 
investigación, o 17,5% dos entrevistados que responderon non se 
amosa de acordo con esta relación, especialmente un 6,6% que indica 
o seu total desacordo coa mesma. Fronte a esta visión, a maioría dos 
comerciantes que responderon (82,5%) manifesta estar bastante/moi 
de acordo coa proposición de que un aumento no grao de 
competencia nos mercados galegos fai mellorar o comercio.  

 
Táboa 34. A competencia fai mellorar o comercio 

  
Frecuencia

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

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

38
63

297
180
578
22

600

6,3
10,5
49,5
30,0
96,3

3,7
100,0

6,6 
10,9 
51,4 
31,1 

100,0 

 
O grao de acordo coa proposición “a competencia fai mellorar o 

comercio” non está asociado a ningunha das variables descritoras na 
análise, agás á provincia de localización do establecemento e ao 
tamaño. Están significativamente máis de acordo con esta 
proposición: 

 
- os establecementos de Pontevedra que os de A Coruña e 

Ourense, 
- os establecementos con máis dunha persoa que nos que 

traballa unha única persoa.  
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6.3.4.2. A competencia fai aumentar o tamaño do mercado 
 

Neste punto trátase de coñecer en qué medida os comerciantes 
entrevistados cren que a competencia ten potencial para incrementar 
o tamaño do mercado; é dicir, canta máis competencia existe, máis é 
o volume de vendas das empresas no seu conxunto.  

 
Táboa 35. A competencia fai aumentar o tamaño do mercado 

  
Frecuencia

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

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

62
101
251
128
542
58

600

10,3
16,8
41,8
21,3
90,3

9,7
100,0

11,4 
18,6 
46,3 
23,6 

100,0 

 
O 30,1% dos entrevistados que responderon non se amosa de 

acordo con esta relación, especialmente un 11,4% que indica o seu 
total desacordo coa mesma. Fronte a esta visión, a maioría dos 
comerciantes que responderon (69,9%) manifesta estar bastante/moi 
de acordo coa proposición de que un aumento no grao de 
competencia fai aumentar o tamaño do mercado.  

 
O grao de acordo coa proposición “a competencia fai aumentar 

o tamaño do mercado” está asociado a varias das variables descritoras 
na análise: a provincia de localización do establecemento, que o 
establecemento sexa téxtil ou non e o tipo de localización. Están 
significativamente máis de acordo coa proposición: 

 
-os establecementos de Lugo están que os de A Coruña,  
- os comercios téxtiles que o resto, 
–os establecementos situados nunha zona céntrica que o resto.  
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6.3.4.3. Existe demasiada competencia entre as empresas do sector. 
 

Neste punto trátase de coñecer en qué medida os comerciantes 
entrevistados cren que na súa rama de actividade a competencia 
existente xa é moi forte. Como xa cabía esperar, as respostas son, na 
súa meirande parte, no sentido de que existe demasiada competencia. 

 
Táboa 36. Existe demasiada competencia entre as empresas do sector. 

  
Frecuencia

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

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

38
88

239
225
590
11

600

6,3
14,7
39,8
37,5
98,3

1,7
100,0

6,4 
14,9 
40,5 
38,1 

100,0 

 
O 21,4% dos entrevistados que responderon non se amosa de 

acordo coa proposición, en particular un 6,4% que indica o seu total 
desacordo coa mesma. Fronte a esta visión, a maioría dos 
comerciantes que responderon (78,6%) manifesta estar bastante/moi 
de acordo coa proposición de que existe demasiada competencia 
entre as empresas da súa rama da actividade.  
 

O grao de acordo coa proposición “existe demasiada 
competencia entre as empresas do sector” non está asociado a 
ningunha das variables descritoras na análise, agás á provincia de 
localización do establecemento e ao feito de que o establecemento 
sexa de alimentación ou non. Están máis de acordo coa proposición 
dun xeito significativo: 

 
- os establecementos de Pontevedra  e Ourense que os de A 

Coruña, 
- os establecementos de alimentación que o resto.  
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6.3.4.4. En xeral, a apertura de grandes establecementos comerciais 
mellorou o comercio  
 

Neste punto trátase de coñecer en qué medida os comerciantes 
entrevistados cren que a apertura de grandes establecementos 
comerciais xerou unha dinámica de mellora no comercio.  

 
O 66,8% dos entrevistados que responderon non se amosa de 

acordo coa proposición, en particular un 30,1% que indica o seu total 
desacordo coa mesma. Fronte a esta visión, o restante 33,2% dos 
comerciantes que responderon manifesta estar bastante/moi de 
acordo coa proposición de que, en xeral, a apertura de grandes 
establecementos comerciais mellorou o comercio. 

 
Táboa 37. En xeral, a apertura de grandes establecementos comerciais mellorou 
o comercio 

  
Frecuencia

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

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

167
203
130
54

554
46

600

27,8
33,8
21,7

9,0
92,3

7,7
100,0

30,1 
36,6 
23,5 

9,7 
100,0 

 
O grao de acordo coa proposición “en xeral, a apertura de 

grandes establecementos comerciais mellorou o comercio” está 
asociado a varias das variables descritoras na análise: a provincia de 
localización do establecemento, se o establecemento é téxtil ou non, a 
percepción sobre o crecemento do mercado e ao tamaño. Están 
significativamente máis de acordo coa proposición:  

 
- os establecementos de A Coruña que os de Ourense,  
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- os establecementos doutras ramas de actividade que os 
téxtiles,   

- os establecementos que cren que o seu mercado medra que 
aqueles que opinan que o mercado está en declive.  

- os establecementos con máis dunha persoa que nos que 
traballa unha soa persoa.  
 
6.3.4.5. En xeral, a apertura de grandes establecementos comerciais 
beneficiou aos consumidores  
 

Neste punto trátase de coñecer en qué medida os comerciantes 
entrevistados, aínda que crendo que a apertura de grandes 
establecementos comerciais non mellorou o comercio, opinaban sobre 
os beneficios deste tipo de establecementos para os consumidores.  

 
O 31,8% dos entrevistados que responderon non se amosa de 

acordo coa proposición, en particular un 12,3% que indica o seu total 
desacordo coa mesma. Fronte a esta visión, o restante 68,2% dos 
comerciantes que responderon manifesta estar bastante/moi de 
acordo coa proposición de que, en xeral, a apertura de grandes 
establecementos comerciais beneficiou aos consumidores. 

 
Táboa 38. En xeral, a apertura de grandes establecementos comerciais 
beneficiou aos consumidores  

  
Frecuencia

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

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

68
108
224
154
554
46

600

11,3
18,0
37,3
25,7
92,3

7,7
100,0

12,3 
19,5 
40,4 
27,8 

100,0 

 
O grao de acordo coa proposición “en xeral, a apertura de 

grandes establecementos comerciais beneficiou aos consumidores” 
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non está asociado a ningunha das variables descritoras na análise, 
agás á antigüidade do establecemento e á percepción do medre do 
mercado. Os establecementos de 10 ou menos anos están 
significativamente máis de acordo coa proposición que os de máis de 
10 anos. No que respecta á percepción do crecemento do mercado, os 
establecementos que pensan que o mercado medra ou está estable 
están, tamén dun xeito significativo, máis de acordo coa proposición 
que os que perciben que o mercado diminúe.  
 
6.3.4.6. As restricións de apertura de grandes establecementos 
comerciais aumenta a competitividade do comercio 
 

Neste punto trátase de coñecer en qué medida os comerciantes 
entrevistados opinaban que maiores limitacións á apertura de grandes 
establecementos comerciais tiña capacidade para aumentar a 
competitividade do comercio.  

 
O 28,6% dos entrevistados que responderon non se amosa de 

acordo coa proposición, en particular un 11,2% que indica o seu total 
desacordo coa mesma. Fronte a esta visión, o restante 71,4% dos 
comerciantes que responderon manifesta estar bastante/moi de 
acordo coa proposición de que o establecemento de restricións de 
apertura aos grandes establecementos comerciais aumenta a 
competitividade do comercio.  

 
O grao de acordo coa proposición “a apertura de grandes 

establecementos comerciais aumenta a competitividade do comercio” 
non está asociado a ningunha das variables descritoras na análise, 
agás á provincia de localización do establecemento -os 
establecementos de Lugo están significativamente máis de acordo coa 
proposición que os de Pontevedra-, a se o establecemento é téxtil ou 
non –os téxtiles están máis de acordo coa proposición que o resto- e 
á crenza sobre o crecemento do mercado –os que cren que o mercado 
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medra están máis de acordo coa proposición que os que pensan que 
diminúe.  

 
Táboa 39. As restricións de apertura de grandes establecementos comerciais 
aumenta a competitividade do comercio 

  
Frecuencia

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

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

68
108
224
154
554
46

600

11,3
18,0
37,3
25,7
92,3

7,7
100,0

12,3 
19,5 
40,4 
27,8 

100,0 

 
6.3.4.7. Na actualidade xa existen grandes superficies dabondo 
 

Neste punto trátase de coñecer en qué medida os comerciantes 
entrevistados opinaban que xa existían grandes superficies dabondo. 
O 11,1% dos entrevistados que responderon non se amosa de acordo 
coa proposición, en particular un 3,4% que indica o seu total 
desacordo coa mesma. Fronte a esta visión, a gran maioría, o 88,9% 
dos comerciantes que responderon manifesta estar bastante/moi de 
acordo coa proposición de que na actualidade xa existen grandes 
superficies dabondo.  

 
O grao de acordo coa proposición “na actualidade xa existen 

grandes superficies dabondo” está asociado a varias das variables 
descritoras na análise: a clase de comercio, se o establecemento é de 
alimentación ou non, se é téxtil ou non, o tipo de localización e a 
percepción sobre o crecemento do mercado: 

 
- os comercios polo miúdo están significativamente máis de 

acordo coa proposición que os comercios por xunto,  
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- os establecementos de alimentación están significativamente 
máis de acordo coa proposición que os integrados nas outras ramas 
de actividade,  

- os establecementos téxtiles están significativamente máis de 
acordo coa proposición que os integrados nas outras ramas de 
actividade,  

- os establecementos situados nunha zona céntrica están, 
tamén dun xeito significativo, máis de acordo coa proposición que os 
situados “noutras” localizacións,  

- os establecementos que cren que o seu mercado diminúe 
están significativamente máis de acordo coa proposición que aqueles 
que opinan que o mercado medra.  

 
Táboa 40. Na actualidade xa existen grandes superficies dabondo 

  
Frecuencia

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

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

19
44

203
300
566
34

600

3,2
7,3

33,8
50,0
94,3

5,7
100,0

3,4 
7,8 

35,9 
53,0 

100,0 

 
6.3.4.8. Se houbese máis competencia no sector do comercio, a miña 
empresa tería problemas para sobrevivir 
 

As respostas dos entrevistados sobre a ameaza que suporía 
para a súa empresa un incremento na rivalidade no seu mercado 
indican que o 35,8% dos mesmos manifesta que tal aumento non 
suporía unha ameaza grave na supervivencia da empresa; polo 
contrario, o 64,2% indica que unha maior rivalidade lle podería xerar 
problemas importantes. Estes efectos negativos son subliñados polo 
25,1% dos entrevistados que responderon a esta cuestión (144).  
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Táboa 41. Se houbese máis competencia no sector do comercio, a miña empresa 
tería 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. 

71
134
224
144
573
27

600

11,8
22,3
37,3
24,0
95,5

4,5
100,0

12,4 
23,4 
39,1 
25,1 

100,0 

 
O grao de acordo coa proposición “se houbese máis competencia 

no sector do comercio, a miña empresa tería problemas para 
sobrevivir” está asociado a varias das variables descritoras na análise: 
a clase de comercio, se o establecemento é de alimentación ou non, se 
é téxtil ou non, o tipo de localización, a percepción sobre o 
crecemento do mercado e o tamaño: 

 
- os comercios polo miúdo están significativamente máis de 

acordo coa proposición que os comercios por xunto,  
- os establecementos de alimentación están significativamente 

máis de acordo coa proposición que os integrados nas outras ramas 
de actividade,  

- os establecementos téxtiles están significativamente máis de 
acordo coa proposición que os integrados nas outras ramas de 
actividade,  

- os establecementos independentes situados tanto nunha zona 
céntrica como non céntrica están, tamén dun xeito significativo, máis 
de acordo coa proposición que os situados “noutras” localizacións,  

- os establecementos que cren que o seu mercado diminúe 
están significativamente máis de acordo coa proposición que aqueles 
que opinan que o mercado medra ou está estable,  



                       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 

 
80

- os establecementos cunha persoa están significativamente 
máis de acordo coa proposición que o resto; ademais, os 
establecementos con 2-5 persoas tamén están máis de acordo coa 
proposición que os que teñen máis de 10 persoas.  
 
6.3.4.9. Se o horario comercial fose libre melloraría o servizo aos 
clientes 
 

Neste punto trátase de coñecer en qué medida os comerciantes 
entrevistados opinaban sobre as vantaxes da liberdade de horarios 
comerciais para os clientes.  

 
O 61,5% dos entrevistados que responderon non se amosa de 

acordo coa proposición, en particular un 32,9% que indica o seu total 
desacordo coa mesma. Fronte a esta visión, o restante 38,5% dos 
comerciantes que responderon manifesta estar bastante/moi de 
acordo coa proposición de que a liberdade horaria melloría o servizo 
aos clientes. 

 
Táboa 42. Se o horario comercial fose libre melloraría o servizo aos clientes 

  
Frecuencia

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

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

183
159
132
82

556
44

600

30,5
26,5
22,0
13,7
92,7

7,3
100,0

32,9 
28,6 
23,7 
14,7 

100,0 

 
O grao de acordo coa proposición “se o horario comercial fose 

libre melloraría o servizo aos clientes” está asociado a varias das 
variables descritoras na análise: se o establecemento é téxtil ou non, o 
tipo de localización, a percepción sobre o crecemento do mercado e o 
tamaño do establecemento: 
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- os establecementos téxtiles están significativamente menos 
de acordo coa proposición que os integrados nas outras ramas de 
actividade,  

- os establecementos independentes situados nunha zona 
céntrica están, tamén dun xeito significativo, menos de acordo coa 
proposición que os situados “noutras” localizacións,  

- os establecementos que cren que o seu mercado diminúe 
están significativamente menos de acordo coa proposición que 
aqueles que opinan que o mercado medra,  

- os establecementos cunha persoa están significativamente 
menos de acordo coa proposición que os que teñen máis de 10 
persoas.  
 
6.3.4.10. Deberían permitirse acordos entre empresas para fixar 
prezos e outras condicións comerciais 

 
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 42,2% dos entrevistados manifesta estar moi 
ou bastante de acordo coa proposición: “Deberían permitirse os 
acordos entre empresas para fixar prezos e outras condicións 
comerciais”.   

 
Táboa 43. Deberían permitirse os acordos entre empresas para fixar prezos e 
outras condicións comerciais  

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

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

198
125
148
88

559
41

600

33,0
20,8
24,7
14,7
93,2

6,8
100,0

35,4
22,4
26,5
15,7

100,0
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O grao de acordo coa proposición “deberían permitirse os 

acordos entre empresas para fixar prezos e outras condicións 
comerciais” está asociado a varias das variables descritoras na análise: 
a provincia de localización, a clase de comercio, o tipo de 
establecemento, o tipo de localización e o tamaño do establecemento: 

 
- os establecementos situados en Lugo e Ourense están 

significativamente máis de acordo coa proposición que os localizados 
en Pontevedra,  

- os comercios polo miúdo están significativamente máis de 
acordo coa proposición que os comercios por xunto,  

- os establecementos independentes están, tamén dun xeito 
significativo, menos de acordo coa proposición que os integrados, 

- os establecementos localizados nunha zona céntrica están, 
tamén dun xeito significativo, máis de acordo coa proposición que os 
situados “noutras” localizacións,  

- os establecementos cunha persoa están significativamente 
máis de acordo coa proposición que o resto.  

 
6.3.4.11. Debería permitirse que os subministradores impuxeran un 
prezo de venda para que o mesmo produto tivera o mesmo prezo en 
todos os comercios 

 
Neste punto trátase de coñecer en qué medida os comerciantes 

entrevistados crían que tiña vantaxes que os subministradores 
impuxeran un prezo de venda de modo que os produtos tiveran o 
mesmo prezo en todos os comercios. 

 
O 40,0% dos entrevistados que responderon non se amosa de 

acordo coa proposición, en particular un 24,1% que indica o seu total 
desacordo coa mesma. Fronte a esta visión favorable a competencia 
en prezos atópase o restante 60,0% dos comerciantes que 
responderon que manifestan estar bastante/moi de acordo coa 
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proposición de que houbera a posibilidade de que os produtos tiveran 
o mesmo prezo en todos os comercios.  

 
Táboa 44. Debería permitirse que os subministradores impuxeran un prezo de 
venda para que o mesmo produto tivera o mesmo prezo en todos os comercios 

  
Frecuencia

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

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

139
92

170
176
577
23

600

23,2
15,3
28,3
29,3
96,2

3,8
100,0

24,1 
15,9 
29,5 
30,5 

100,0 

 
O grao de acordo coa proposición “debería permitirse que os 

subministradores impuxeran un prezo de venda para que o mesmo 
produto tivera o mesmo prezo en todos os comercios” está asociado a 
varias das variables descritoras na análise: a clase de comercio, o 
establecemento sexa téxtil ou non, o tipo de localización e o tamaño 
do establecemento: 

 
- os comercios polo miúdo están significativamente máis de 

acordo coa proposición que os comercios por xunto,  
- os establecementos téxtiles están, tamén dun xeito 

significativo, máis de acordo coa proposición que os integrados, 
- os establecementos localizados nunha zona céntrica están, 

tamén dun xeito significativo, máis de acordo coa proposición que os 
situados en zonas non céntricas e “noutras” localizacións,  

- os establecementos que teñen 1-5 persoas están 
significativamente máis de acordo que os de máis de 10 persoas.  
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6.3.5. Crenza sobre o nivel de regulamentación existente para que 
exista unha competencia xusta e libre 

 
Na táboa 45 recóllense as opinións dos comerciantes sobre o 

grao de regulación existente. A maioría opina que existe suficiente 
regulación, sendo o grupo seguinte o conformado polos que cren que 
existe escasa regulamentación.  

 
O nivel de regulamentación percibido non está asociado a 

ningunha das variables descritoras na análise, agás ao medre do 
mercado. Os comerciantes que cren que o mercado diminúe perciben 
un grao de regulamentación significativamente menor que os que 
opinan que o mercado medra ou está estable.  

 
Táboa 45. Nivel de regulamentación percibido  

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
válida 

Demasiada regulación. 
Suficiente regulación. 
Escasa regulación. 
Nula regulación. 
NC. 
Total. 

19
255
182
92
52

600

3,2
42,5
30,3
15,3

8,7
100,0

3,5
46,5
33,2
16,8

100,0

 
6.3.6. Crenza sobre o nivel no que as  axudas públicas  permiten 
mellorar a competitividade das PEMES comerciais 

 
Na táboa 46 recóllese a frecuencia de cada unha das respostas a 

esta cuestión. Como no caso anterior, a meirande parte dos 
comerciantes sitúase nas categorías medias, predominando algo máis 
o número dos que entenden que as axudas públicas permiten mellorar 
bastante a competitividade das PEMES comerciais.  
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Táboa 46. Crenza sobre o nivel en que as axudas públicas  permiten mellorar a 
competitividade das PEMES comerciais 
  

Frecuencia 
 

Porcentaxe 
Porcentaxe 

válida 
Moito. 
Bastante. 
Pouco. 
Nada.  
Total 
Perdidos. Sistema 
Total. 

80
171
149
122
522
78

600

13,3
28,5
24,8
20,3
87,0
13,0

100,0

15,3
32,8
28,6
23,3

100,0

 
A crenza sobre o nivel de en que as axudas públicas  permiten 

mellorar a competitividade das PEMES comerciais non está asociada a 
ningunha das variables descritoras na análise.  
 
6.3.7. Crenza sobre o grao no que as normas de defensa da 
competencia son respectadas polas empresas comerciais  

 
Na táboa 47 recóllese a frecuencia de cada unha das respostas a 

esta cuestión, atendendo ao tamaño dos establecementos comerciais 
e considerando tamén ás grandes empresas produtoras.   

 
Táboa 47. Crenza sobre se as normas de defensa da competencia son 
respectadas polas empresas  
 SI NON 
Grandes (> 50 empregados) .................. 92 (17,9%) 421 (82,1%) 
Medianas (de 10 a 50 empregados)  276 (54,2%) 233 (45,85) 
Pequenas (menos de 10 empregados) ..... 434 (81,1%) 101 (18,9%) 
Grandes empresas fabricantes ............ 126 (26,9%) 342 (73,1%) 
 

As porcentaxes indican claramente que os comerciantes que 
participan na mostra perciben que os grandes establecementos 
comerciais son os que menos respectan as normas de defensa da 
competencia, seguidos polas grandes empresas fabricantes. Tamén 
exista unha percepción bastante xeneralizada do incumprimento das 
normas polas empresas comerciais de tamaño mediano.  
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Cando se comparan os valores da rama de alimentación fronte ao 

resto, atópase unha diferenza significativa na avaliación sobre se as 
empresas comerciais medianas respectan as normas de competencia. 
En concreto, os comerciantes alimentarios cren, máis que o resto de 
comerciantes, que os establecementos medianos non respectan as 
normas de competencia.  

 
Cando se comparan os valores da rama téxtil fronte ao resto, 

atópase unha diferenza significativa na avaliación sobre se as 
empresas comerciais grandes e as empresas fabricantes respectan as 
normas de competencia. En concreto, os comerciantes téxtiles cren, 
máis que o resto de comerciantes, que os establecementos comerciais 
grandes e as grandes empresas fabricantes non respectan as normas 
de competencia.  

 
6.3.7. Crenza sobre o grao no que os mercados comerciais están 
abertos a entrada de novas empresas (1= “este sector está pechado, 
teñen moitas barreiras á entrada de novas empresas” e 10 sería “este 
sector está libre de barreiras á entrada de novas empresas) 

 
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 28,2,% dos que 
responderon a mesma (165 empresas).  

 
Polo contrario, o polo negativo da escala ven dado polas 

puntuacións 1-2-3. O 17,9% dos que responderon á pregunta (105 
empresas) amosan acordo coa idea de que o seu mercado está 
pechado á entrada de novas empresas.   
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Táboa 48. 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

 
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, a meirande parte dos 
entrevistados sitúase en posicións intermedias (52,1%). Cando se 
consideran a posicións extremas, son algo máis os que sinalan que 
“este sector está libre de barreiras á entrada de novas empresas”.  

 
A avaliación xeral sobre a existencia de barreiras á entrada de 

novas empresas nos mercados non está asociada a ningunha das 
variables descritoras na análise, agás á percepción do medre do 
mercado e ao tamaño. Os comerciantes que cren que o mercado 
diminúe teñen puntuacións significativamente menores que os opinan 
que medra ou que está estable. No que respecta ao tamaño, os 
establecementos con 10 ou menos persoas teñen, tamén dun xeito 
significativo, puntuacións menores que os establecementos con máis 
de 10 persoas.  
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6.3.7. Aspectos relativos ao coñecemento do TGDC 
 

Antes do contacto co galo da enquisa, o 37,8% (227) dos 
comerciantes consultados coñecía, ou lle soaba, que en Galicia existía 
xa un tribunal con funciones no ámbito da competencia a nivel 
autonómico.  

 
Táboa 49. Coñece a existencia do Tribunal Galego de Defensa da Competencia  

  
Frecuencia 

 
Porcentaxe 

Porcentaxe 
acumulada 

Si 
Un pouco, lle soa 
Non 
Total 

160
67

373
600

26,7
11,2
62,1

100,0

26,7 
37,9 

100,0 

 
Cando se relaciona esta variable cos descritores só se atopa 

relación coa clase de comercio e co tamaño do establecemento. En 
concreto, o comercio por xunto ten un coñecemento da existencia do 
TGDC maior do esperado na hipótese de independencia, mentres que, 
polo contrario, o comercio polo miúdo ten un coñecemento menor do 
esperado na mesma hipótese. Existe, por tanto, asociación entre 
coñecemento do TGDC e clase de comercio.  

 
Algo semellante ao anterior acontece co tamaño. O coñecemento 

do Tribunal polos establecementos de 6 ou máis persoas é maior do 
esperado na hipótese de independencia, mentres que, polo contrario, 
o coñecemento dos establecementos de 5 ou menos persoas é menor 
do esperado na mesma hipótese. Existe, por tanto, asociación entre 
coñecemento do TGDC e tamaño do establecemento.  

 
Entre as funcións que os comerciantes atribúen ao TGDC 

destacan: 
 
-  vixiar que se respecte a lei de competencia e a lei de 

comercio, 
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- defender os dereitos dos consumidores, 
- actuar en casos de competencia desleal,  
- mediar entre empresas e arbitrar en temas de consumo,  
- sancionar e informar. 
 

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 
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 227 que indicaron que 
coñecían, ou lles soaba, previamente a existencia do TGDC, soamente 
o 3,5% (8) visitaron a súa páxina web. Este dato pode entenderse 
como un indicador do nivel de interese pola defensa da competencia.  

 
Dado o pequeno número de comerciantes que consultaron a 

páxina web do Tribunal Galego de Defensa da Competencia non ten 
sentido a análise da súa asociación cos descritores.  
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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 
 
Galicia destaca entre as CC.AA. por ser a primeira que aprobou 

por lei a constitución dos seus órganos de defensa da competencia. En 
efecto, a Lei 6/2004, de 12 de xullo, creou o Servizo Galego de 
Defensa da Competencia (SGDC), encargado da instrución dos 
expedientes, e o Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), 
encargado da resolución dos expedientes.  

 
Outro aspecto relevante na norma galega é o feito de que 

establecera un Tribunal con dedicación plena dos seus membros ás 
tarefas da resolución de expedientes e promoción da competencia. 
Tamén se debe subliñar que no modelo implantado -de dous órganos: 
SGDC e TGDC-, o Tribunal tivera o estatus de organismo autónomo, 
con plena independencia nas súas actuacións. Estes trazos amosan o 
compromiso inequívoco da nosa Comunidade coa defensa e 
promoción da competencia. 

 
Porén o anterior, a aprobación da Lei 15/2007, de defensa da 

competencia, que crea un organismo único independente dos poderes 
públicos, a Comisión Nacional de la Competencia, que integra os 
antigos SDC e TDC, fai que resulte de interese reflexionar sobre a 
posibilidade de modificar o modelo galego para adaptalo ao esquema 
institucional recollido na nova Lei de defensa da competencia.  
 

Por outra banda, na exposición de motivos da Lei galega 
sinálase que, se ben a competencia executiva da Comunidade 
Autónoma de Galicia sobre defensa da competencia, sería unha razón 
dabondo para a creación de tales órganos, estes resultan necesarios 
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tamén porque o desenvolvemento da economía galega esixe unha 
maior vixilancia dos mercados por unha autoridade próxima e 
coñecedora do contorno. Nesta vixilancia dos mercados cara a procura 
dunha maior competencia efectiva neles, bótase en falla, dende unha 
perspectiva proactiva de actuación, a actuación de oficio. Se os 
órganos de defensa da competencia asumen que o seu labor non se 
debe limitar a resolver as denuncias dos operadores económicos 
privados e cre que as propias autoridades administrativas deben 
realizar un esforzo de investigación cara a detección de prácticas 
anticompetitivas, deben actuar de oficio. Esta actuación é necesaria 
dado o escaso número de denuncias de terceiros en Galicia, que 
seguramente se manterá a medio prazo como consecuencia da falta 
de coñecemento dos cidadáns sobre a normativa de defensa de la 
competencia, así como da carencia en certos grupos dunha avaliación 
negativa das infraccións neste eido.  

 
A actuación de oficio é, ademais, esencial para que unha 

innovación importante da nova Lei 15/2007, o programa de 
clemencia, poda ser eficaz en Galicia. En efecto, suposto que os 
membros dos cárteles non teñen ningún incentivo moral vinculado ao 
benestar público para a denuncia de tales acordos, esta só se 
producirá se o potencial denunciante cre que existe certa 
probabilidade de que o cártel sexa identificado e, nese suposto, será 
sancionado cunha multa moi cuantiosa. En tal caso, a delación 
permitiralle evitar a multa correspondente ou, polo menos, lograr 
unha redución da mesma. 

 
O razoamento anterior indica que os factores que incentivan a 

denunciar a existencia dun cártel son: (a) a eficacia das autoridades 
administrativas responsables da súa persecución e erradicación, (b) a 
contía das sancións, e (c) o propio deseño do programa de clemencia.  

 
Así pois, para que unha empresa participante nun cártel teña 

incentivos a denunciar a súa existencia ten que percibir unha certa 
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probabilidade de que a autoridade responsable da defensa da 
competencia o detecte e, consecuentemente, o sancione. Se tal 
probabilidade percíbese nula, os membros do cártel estarán 
incentivados a seguir gozando das rendas extraordinarias que o 
acordo lles proporciona e iso aínda que as sancións establecidas na 
normativa correspondente sexan moi elevadas. En caso de nula 
efectividade administrativa, os participantes no cártel non obterán 
ningún beneficio de incorporarse ao programa de clemencia. Xa que 
logo, a capacidade de investigación e sanción da autoridade de 
competencia é esencial para que un programa de clemencia resulte 
eficaz.  

 
Aínda que construír unha reputación de eficacia leva tempo, 

parece claro que non se poderá lograr se os responsables da loita 
contra os acordos colusorios non contan con suficientes recursos e 
capacidades. De particular importancia para o logro de tal reputación 
é a dispoñibilidade de recursos humanos debidamente organizados e 
formados, en particular nas técnicas de detección de cárteles.  

 
Por tanto, o desenvolvemento de actuacións de oficio esixe dun 

cadro de persoal do SGDC máis amplo. Cos escasos recursos 
existentes no Servizo, a capacidade de iniciativa da Administración é 
moi limitada.  

 
Agora ben, a actuación de oficio nun sector require dispor de 

información sobre a existencia de certas restricións á competencia. 
Este premisa leva a considerar que para unha actuación de oficio 
coidadosa e prudente precisa de información sobre a situación da 
competencia nos sectores económicos galegos.  

 
Ademais, o Tribunal cre que cómpre promover o coñecemento 

das normas de defensa da competencia entre os empresarios e os 
consumidores, así como sensibilizalos sobre os beneficios da 
competencia. Se os valores dos cidadáns non son favorables á 
existencia de mercados abertos e competitivos, certamente existirán 
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máis practicas anticompetitivas –xa que as condutas incardínase 
dentro do sistema de valores-, serán menos denunciadas e, 
consecuentemente, serán máis difíciles de erradicar, sobre todo nun 
contexto de actuación pública limitada.   

 
As actuacións a desenvolver recollidas no parágrafo anterior 

están, no caso galego, fundamentadas nos resultados da enquisa do 
ano 2006, que indican que un grupo relativamente numeroso de 
empresarios descoñece a normativa de defensa da competencia e, 
mesmo, asume valores contrarios ao xogo da libre competencia entre 
empresas rivais. Este resultado confírmase cos datos do estudo 
realizado no ano 2007 sobre responsables de establecementos 
comerciais de Galicia. Así, deixando os considerandos máis frecuentes 
relativos especificamente ás grandes superficies comerciais, este 
estudo amosa: (a) só o 53,3% (321) dos responsables entrevistados 
sabe que a imposición ao comerciante do prezo de venda do produto 
polo subministrador está prohibida e (b) só o 60,8% (365) dos 
comerciantes que responderon sabe que o establecemento de acordos 
para fixar prezos e outras condicións comerciais está prohibido.  

 
Por outra banda, unha porcentaxe non desprezable de 

comerciantes (42,2% dos entrevistados que responderon) está 
totalmente ou bastante de acordo coa proposición “Deberían 
permitirse os acordos entre empresas para fixar prezos e outras 
condicións comerciais”. Este resultado pon de manifesto, de novo, a 
importancia de desenvolver un esforzo orientado a mudar este tipo de 
valores, asociados ás condutas restritivas da competencia máis graves.  

 
7.2. Sobre as condutas restritivas da competencia  

 
Coma xa se ten dito, o control das prácticas potencialmente 

contrarias á competencia estrutúrase en dúas categorías: control de 
condutas e control de concentracións económicas.  
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No ano 2007 o número de resolucións emitidas polo TGDC 
mantívose limitado (5), se ben cualitativamente produciuse a novidade 
da realización da primeira resolución sancionadora do Tribunal.  Este 
número é consecuencia do escaso nivel de denuncias, de que moitas 
destas son arquivadas dada a falla de indicios de infracción das 
normas de competencia e da inexistencia de actuacións de oficio 
dende  apropia Administración. En páxinas anteriores xa se 
argumentou sobre a necesidade de asumir un enfoque proactivo cara 
a detección e erradicación das condutas ilícitas.  

 
Pola súa banda, o estudo realizado coa metodoloxía subxectiva 

sobre as opinións dos responsables dos establecementos comerciais 
galegos, indica que estes perciben como moi pouco frecuentes as 
condutas ilícitas xerais dende a perspectiva da competencia. 
Tampouco cren frecuentes as prácticas restritivas da competencia 
específicas da relación cos seus subministradores. Así, só en tres das 
condutas recollidas nas preguntas 6 e 10 do cuestionario atópase un 
valor medio por baixo de 3, se ven próximas a este valor: 

 
- Existencia no mercado de empresas ilegais/non autorizadas 

(2,95). 
- Existencia no mercado de empresas que non cumpren a 

normativa laboral ou fiscal (2,80). 
- Que lle apliquen condicións distintas que a outras empresas 

para operacións similares (2,98). 
 

Estes valores medios indican que os comerciantes que 
responderon cren que tales condutas “ocorren moi raramente” (=3) en 
moito maior grao que “ocorren con bastante frecuencia” (=2). 
 

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, 
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non todas as operacións de concentración teñen que ser notificadas 
ao SDC ou, na actualidade, á Comisión Nacional de Competencia. 
 

Segundo os datos recollidos do SDC e na CNC, 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 
2007 houbo en España 125 operacións notificadas, das que 21 tiveron 
algunha vinculación con Galicia, se ben ningunha foi remitida ao 
TGDC.  
 
7.3. Sobre a situación sectorial 

 
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. 
 

No ano 2007 o número de casos tramitados polo SGDC foi de 
11. Por sectores, a súa distribución é como segue: (a) auto-escolas 
(1); (b) colexios profesionais (1); (c) construción (1); (d) distribución de 
produtos (2); (e) pesca (1); (f) transportes (2); e (g) venda ambulante 
(1). Deles só foron resoltos polo TGDC, sexa no marco dun 
procedemento sancionador, sexa por recurso ao acto de arquivo do 
Servizo, os correspondentes aos seguintes sectores:  

 
- autoescolas (1), 
- distribución de produtos (1),  
- venda ambulante (2),  
- transporte (1). 
 

 Respecto aos expedientes resoltos ano 2006, prodúcese 
coincidencia sectorial na distribución de produtos e venda ambulante.  
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Dadas as limitacións da imaxe da situación da competencia 
nos sectores a partir da análise dos expedientes tramitados polas 
autoridades de competencia é importante recorrer a indicadores que 
poidan proporcionar unha visión máis ampla. Un  dos máis relevantes 
é o grao de concentración. No estudo “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, identificáronse 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.   

 
Finalmente, a partir dos resultados da análise das percepcións 

subxectivas dos xestores de establecementos comerciais galegos, 
indicamos aquel(es) eidos onde a frecuencia percibida dalgunha 
conduta polos responsables de establecementos comerciais é 
diferente dun modo significativo entre os diversos grupos definidos, a 
saber: (a) comerciantes polo xunto versus polo miúdo; (b) 
responsables de establecementos de alimentación versus o resto de 
establecementos; e (c) responsables de establecementos téxtiles 
versus o resto de establecementos.  

 
As diferenzas identificada a nivel de frecuencias son escasas  -

hai notablemente máis a nivel de valoracións sobre os efectos da 
competencia e da implantación de grandes superficies comerciais. Así, 
non se atopan diferenzas significativas na frecuencia percibida de 
ningunha das condutas consideradas entre os responsables de 
establecementos de alimentación e doutros tipos. Nas restantes 
categorías as diferenzas son: 

 
- os responsables de comercios polo miúdo cren que  a 

actuación de empresas ilegais/non autorizadas ocorre con 
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máis frecuencia (menos raramente) que os responsables de 
comercios por xunto,  

- os responsables de establecementos téxtiles, fronte ao resto, 
cren que con máis frecuencia se lle impón unha redución do 
prezo de venda pactado e tamén que se aplican condicións 
distintas que a outras empresas para operacións similares.  
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8. RECOMENDACIÓNS DE MELLORA  
 
Do mesmo modo que en anos anteriores, o TGDC desexa 

rematar este Informe sobre a situación da competencia en Galicia 
facendo algunhas recomendacións, orientadas a favorecer a 
consecución dun maior nivel de competencia efectiva nos mercados de 
Galicia. 

 
8.1. A competencia debe constituír un dos piares principais da 
política económica. 

 
A política de defensa e promoción da competencia xa se 

recoñece a nivel do Estado e da Unión Europea como un eixo 
fundamental da actuación pública orientada a favorecer o 
desenvolvemento económico e social. 

 
Sería desexable e oportuno que a nivel galego se estimulase 

todo o posible a protección e promoción da competencia entre os 
operadores económicos, incluídos os entes públicos que teñen, tanto 
na súa actividade como participantes no mercado como no seu labor 
substantivo, un papel de primordial importancia para fortalecer o 
funcionamento competitivo dos mercados.  
 
8.2. O Servizo Galego de Defensa da Competencia debe 
incrementar a súa dotación de recursos. 

 
O Servizo Galego de Defensa da Competencia é o órgano que 

ten a importante responsabilidade de instruír os expedientes por 
condutas anticompetitivas, tanto os que xorden das denuncias de 
particulares como os que se incoan de oficio, é dicir, á iniciativa da 
propia Administración.  

 
Para poder desenvolver a súa actividade dun xeito proactivo, o 

Servizo Galego de Defensa da Competencia, integrado dentro da 
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Consellería de Economía e Facenda, ten unha dotación de recursos 
humanos insuficiente para abordar toda a actividade que ten que 
desenvolver. Por iso, sería moi desexable e altamente oportuno que se 
incrementase a dotación de medios humanos e materiais desa unidade 
organizativa.  
 
8.3. A actuación de oficio na investigación e incoación de 
expedientes por condutas anticompetitivas debe ser impulsada 
 

A existencia dunha competencia efectiva nos mercados é o 
resultado dunha actuación das empresas que respecte as normas de 
defensa da competencia. Cando iso non se produce, cómpre que os 
órganos de defensa da competencia, ademais de resolver as denuncias 
dos axentes privados, tamén asuman a súa responsabilidade pública 
de instruír expedientes sobre posibles prácticas ilícitas. A 
Administración ten capacidade para 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 dos 
operadores privados.  

 
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 cómpre que exista vontade 
para aplicar os medios necesarios á investigación en aqueles sectores 
e mercados susceptibles de presentar condutas anticompetitivas. 

 
O Tribunal considera que se debe estimular na medida do 

posible a actuación de oficio da Administración, de modo que se 
logren resultados o máis significativos posibles na loita contra as 
prácticas restritivas da competencia.  
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8.4. O modelo institucional de defensa da competencia galego 
require dunha reflexión sobre a conveniencia, ou non, de adaptalo 
ao novo esquema institucional adoptado pola Administración Xeral 
do Estado 
 

A Lei 15/2007, de Defensa da Competencia, creou un novo 
modelo institucional para os órganos estatais de defensa da 
competencia. O antigo TDC e máis o SDC desapareceron como 
unidades separadas e, no seu lugar, creouse a Comisión Nacional de 
Competencia que ten 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 
Madrid e de Andalucía.  

 
Parece axeitado que os partidos políticos con implantación en 

Galicia reflexionen sobre a conveniencia, ou non, de transformar o 
esquema institucional galego e adoptar o novo modelo, de órgano 
único e independente, da Administración Xeral do Estado.  
 
8.5. O labor de promoción dos méritos da competencia na 
sociedade debe ser mantida 

 
É necesario difundir do modo máis amplo posible os méritos da 

competencia entre os cidadáns e os axentes económicos, para que as 
normas que regulan a competencia e as institucións responsables da 
súa defensa sexan ben coñecidas, e se xeneralice un código de boas 
prácticas na actuación de oferentes e demandantes nos mercados. 

 
Neste sentido, o TGDC quere resaltar o importante papel que 

poden xogar as Administracións Públicas, autonómicas e municipais, 
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na promoción, nos seus respectivos ámbitos, dos principios que 
inspiran a política de competencia.  

 
8.6. A defensa da competencia esixe o compromiso dos cidadáns e 
dos axentes económicos, en especial das empresas. 

 
Do mesmo xeito que en anos anteriores, 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 polos responsables de establecementos 
comerciais en Galicia 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
Bos días/tardes. O Tribunal Galego de Defensa da Competencia (organismo autónomo 
dependente da Xunta de Galicia) está facendo un estudo para coñecer a opinión das 
empresas comercializadoras galegas respecto da súa relación cos seus 
subministradores.  Por este motivo se están seleccionando aleatoriamente, ao azar, 
empresas que vendan produtos terminados para realizarlles unha pequena entrevista, 
que é completamente anónima e confidencial respecto do Instituto que recolle a 
información (Instituto Sondaxe). ¿Sería tan amable de responderme a unhas preguntas? 
Moitas grazas. 
 
Lémbrolle que en todo momento as súas respostas están amparadas por la Lei de 
Segredo Estatístico, que lle garante o anonimato e confidencialidade das súas 
respostas.  

IDENTIFACIÓN DEL ENTREVISTADO / A 

 
F.1. ¿Podería falar co xerente o responsable de subministracións na empresa? 
 

Sí, é o mesmo ..................................... 1 PASAR A ENTREVISTA 
Non se pode localizar.......................... 2 FIN DE ENTREVISTA / ENTREVISTA 

NON VÁLIDA 
Non se encontra neste momento ........ 3 PROGRAMAR RECHAMADA 
Negativa .............................................. 4 FIN DE ENTREVISTA / ENTREVISTA 

NON VÁLIDA 
Non pode localizala no período de 
campo .................................................

5 FIN DE ENTREVISTA / ENTREVISTA 
NON VÁLIDA 

 

En contacto co informante: repetir protocolo de introdución 
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F.2. A súa empresa, ¿comercializa produtos ao por maior (por xunto) o ao detalle (polo 
miúdo)? (especificar o prioritario, o que maior porcentaxe de vendas supoña? 
 

Por xunto ............................................. 1 
Polo miúdo .......................................... 2 PASAR A ENTREVISTA 

Non comercializa produtos.................. 3 FIN DE ENTREVISTA / ENTREVISTA 
NON VÁLIDA 

CUESTIONARIO 

P.1. ¿En qué sector opera prioritariamente a súa empresa, qué tipo de produtos vende? 
(Resposta espontánea e múltiple) 

Alimentación ........................................................................ 1 
Téxtil .................................................................................... 2 
Mobles e aparatos de iluminación ....................................... 3 
Electrodomésticos, radio, televisión e son ........................... 4 
Ferraxaría, pinturas e vidro .................................................. 5 
Libros, prensa e papelaría ................................................... 6 
Outros sectores. Especificar  7 

 
P.1.a. Operador / a: Especificar sector no que se inscribe... 
 
 
 
 
P.2. ¿ En qué tipo de ubicación está o seu establecemento? 
 

Nun centro comercial .......................................................... 1 
Na rúa dentro dun centro comercial aberto  ou 
organización comercial......................................................... 2 

Na rúa, nunha zona céntrica  de xeito independente .......... 3 
Na rúa nunha zona non céntrica de xeito independente ..... 4 
Outras localizacións: 
______________________________ 5 

Non contesta 6 
 
P.3. ¿Cantos anos, aproximadamente, leva operando este establecemento?  

Menos dun ano .................................................................... 1 
De un a tres anos ................................................................ 2 
De tres a cinco anos............................................................. 3 
De cinco a dez anos............................................................. 4 
Máis de dez anos ................................................................. 5 
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P.4. O establecemento que representa... 
 

É independente, non depende de ningún 
grupo ............................................................... 1 

Pertence a unha cadea de comercios (máis 
de cinco tendas) .............................................. 2 

Pertence a unha rede de franquías................. 3 
Forma parte dunha empresa produtora (ex. 
Zara) ................................................................ 4 

Non sabe/Non contesta................................... 9 
 
P.5. Para facernos unha idea do tamaño da súa empresa, ¿cantas persoas traballan a 
tempo completo no establecemento?  
 

Só unha persoa .................................................................... 1 
De unha a tres persoas ....................................................... 2 
De catro a cinco persoas...................................................... 3 
De seis a dez persoas.......................................................... 4 
Máis de dez persoas ............................................................ 5 
Non contesta  9 

 
P.6.  Se falamos do contexto xeral dos negocios como o seu ¿con qué frecuencia 
considera que ocorren as situacións que lle vou describir? 
 
 Ocorre con 

moita 
frecuencia 

Ocorre con 
bastante 

frecuencia 

Ocorre 
raramente 

Non 
ocorre 
nunca 

Ns/Nc

Existencia no mercado de empresas ilegais / non 
autorizadas 

1 2 3 4 9 

Existencia no mercado de empresas que non 
cumpren a normativa laboral ou fiscal 

1 2 3 4 9 

Acordos entre empresas competidoras para fixar 
os prezos dos produtos por debaixo do custe 

1 2 3 4 9 

Venda de produtos con prezo fixado por debaixo 
do custe 

1 2 3 4 9 

Acordos entre empresas competidoras para 
repartirse o mercado 

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 
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P.7. Ademais da condutas inadecuadas que lle acabo de describir, ¿considera que 
existen outras que merecen ser mencionadas?, ¿cales e con qué frecuencia ocorren? 
 
 Ocorre con 

moita 
frecuencia 

Ocorre con 
bastante 

frecuencia 

Ocorre 
raramente

Non 
ocorre 
nunca 

Ns/Nc

 1 2 3 4 9 
 1 2 3 4 9 
 1 2 3 4 9 
 
P:8. Segundo a súa información, ¿está permitido ou prohibido legalmente que os 
proveedores impoñan un prezo de venda dos produtos? 
 
Está permitido ............ 1 
Está prohibido ............ 2 
Non sabe.................... 99 
 
P.9. E,  ¿considera que está permitido legalmente ou prohibido que se produzan 
acordos entre empresas para fixar prezos e outras condicións comerciais? 
 
Está permitido ............ 1 
Está prohibido ............ 2 
Non sabe.................... 99 
 
P.10. (SO SI A EMPRESA NON FORMA PARTE DUNHA GRANDE PRODUTORA, 
COMERCIALIZANDO SÓ OS SEUS PROPIOS PRODUTOS) Se nos centramos na relación 
cos seus proveedores (subministradores), ¿ten vivido con moita, pouca ou ningunha 
frecuencia as situacións que lle vou describir? 
 
 Ocorre con 

moita 
frecuencia 

Ocorre con 
bastante 

frecuencia 

Ocorre 
raramente

Non 
ocorre 
nunca 

Ns/Nc

Que lle impoñan unha redución do 
prezo de venda pactado 

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

Que lle prohiban realizar 
promocións ou ofertas para 
aumentar as vendas. 

1 2 3 4 9 

Que os proveedores lle esixan 
contraprestacións gratuítas  

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 
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Que lle apliquen condicións 
distintas que a outras empresas 
para operacións similares 

1 2 3 4 9 

Que lle impoñan prazos de pago 
excesivos 

1 2 3 4 9 

Que os contratos cos 
subministradores teñan cuestións 
ou termos confusos 

1 2 3 4 9 

 
P.11. A TODOS. Para avaliar as súas percepcións sobre o mercado, ¿podería indicarme 
o seu grao de acordo coas seguintes afirmacións..., ¿Está totalmente ou bastante en 
desacordo ou acordo con que...? 
 
 Totalmente 

en 
desacordo

Bastante 
en 

desacordo

Bastante 
de 

acordo 

Totalmente 
de acordo 

Ns/Nc

A competencia fai mellorar o comercio 1 2 3 4 9 
A competencia fai aumentar o tamaño 
do mercado 

1 2 3 4 9 

Existe demasiada competencia entre 
as empresas do seu sector 

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

As restricións de apertura de grandes 
establecementos comerciais aumenta 
a competitividade do comercio 

1 2 3 4 9 

Na actualidade xa existen grandes 
superficies dabondo 

1 2 3 4 9 

Se houbese máis competencia no 
sector do comercio, a miña empresa 
tería problemas para sobrevivir 

1 2 3 4 9 

Se o horario comercial fose libre 
melloraría o servizo aos clientes  

1 2 3 4 9 

Deberían permitirse acordos entre 
empresas para fixar prezos e outras 
condicións comerciais  

1 2 3 4 9 

Debería permitirse que os 
proveedores impuxeran un prezo de 
venda para que o mesmo produto 
tivera o mesmo prezo en todos os 
comercios 

1 2 3 4 9 



                       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 

 
108

 

P.12. Na súa opinión, ¿no seu sector existe suficiente ou insuficiente regulación para 
que exista unha competencia xusta e libre? 
 

Demasiada regulación .................................... 1 
Suficiente regulación ....................................... 2 
Escasa regulación ........................................... 3 
Nula regulación ............................................... 4 
Non sabe/Non contesta................................... 5 

 
13. Algunhas empresas pequenas se benefician de axudas públicas, ¿considera que 
estas axudas lle permiten mellorar a súa competitividade... 
 
Moito .......................... 1 
Bastante ..................... 2 
Pouco ......................... 3 
Nada........................... 4 
Non sabe.................... 5 
No contesta ................ 99 
 

P.14. Respecto ás normas de defensa da competencia, na súa opinión son respectadas 
polas empresas de comercio ... 

 SI NON Ns/Nc 
Grandes (> 50 empregados) ................ 1 2 9 
Medianas (de 10 a 50 empregados)  1 2 9 
Pequenas (menos de 10 empregados). 1 2 9 
Polas grandes empresas fabricantes 
............ 1 2 9 

 
P.15. Falando en termos xerais, nunha escala de 1 a 10, onde  1 sería “que este mercado 
está pechado, ten moitas barreiras á entrada de novas empresas” e 10 sería “este 
sector está libre de barreiras á entrada de novas empresas”, ¿onde situaría vostede a 
súa opinión? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 
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P.16. Xa para rematar, e antes de facerlle esta enquisa ¿coñecía vostede a existencia do 
Tribunal Galego de Defensa da Competencia? 
 
 TGD

C 
 

Sí................................ 1  
Un pouco , lle soa ...... 2  
Non............................. 3 PASAR A P19 
No contesta ................ 99  
 
P.17. ¿Qué funcións lle atribúe? (Resposta espontánea) 
 
Sancionar ás empresas que incorren en prácticas restritivas da competencia.. 1 
Informar ás empresas sobre procedementos de mellora da competencia......... 2 
Outras funcións: 
_____________________________________________________________ 

3 

Non sabe............................................................................................................. 5 
No contesta ......................................................................................................... 99 
 

P.18. ¿Consultou algunha vez a páxina web do Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia? 
 
Sí................................ 1 
Non............................. 2 
Non lembra/ contesta. 99 
 
P.19. Finalmente, si tivese que definir a situación de crecemento do mercado no seu 
sector, diría que... 
 
Amosa un gran 
crecemento ................

1 

Medra bastante .......... 2 
Medra pouco 3 
Está estable 4 
Está en descenso 5 
Non  sabe / non 
contesta......................

99 

 
Pois con isto temos rematada a enquisa. Moitas grazas pola súa colaboración. Bos días 
/ tardes. 
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Introdución polo sistema CATI:  
Número de cuestionario 

Operador 

Provincia 

Código da empresa 

Sector CNAE 

 
 




