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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 IInforme sobre a situación da competencia en Galicia.

Esta previsión legal do texto de 2004 supuxo unha anticipación 
sobre as funcións que, con posterioridade, a Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
de Defensa de la Competencia (en diante LDC), recolle para o novo 
organismo de defensa da competencia da Administración Xeral do 
Estado (AXE), a Comisión Nacional de la Competencia (CNC). 

A encomenda anual ao TGDC de elaborar un IInforme sobre a 
situación da competencia en Galicia pretende rexistrar as prácticas 
prohibidas e as operacións de concentración económica rexistradas no 
ano de referencia.  

O IInforme sobre a situación da competencia en Galicia 2008 ten 
como obxectivo amosar a situación da competencia dende diversos 
indicadores, así como expoñer os resultados da enquisa realizada polo 
TGDC sobre a percepción dos empresarios non comerciais galegos de 
diversos aspectos relativos ao sistema de defensa da competencia. Estes 
resultados permiten ofrecer unha visión dinámica dos valores 
relacionados coa competencia, dado o mantemento do estudo no tempo 
e da súa metodoloxía. O Tribunal espera que tamén serva para suxerir e 
vehicular futuras actuacións públicas encamiñadas a incrementar o grao 
de competencia efectiva nos diferentes sectores da economía galega. 

Con estes obxectivos, o IInforme sobre a situación da competencia 
en Galicia 2008 divídese en oito apartados. Despois da introdución 
expóñense as razóns que xustifican a existencia dunha 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 
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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 non 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 IInforme 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 crecente 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. 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.  

2.1. Razóns da existencia dunha política de competencia

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 mercados. Aínda que 
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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 (REC).. 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 
permanente á innovación e á introdución de novos procesos produtivos, 
así como á apertura de novos mercados. 
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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.  

Mais na actualidade as economías da meirande parte dos países 
sofren unha situación de crise. Nesta nova realidade, ¿segue a ser 
importante para un país respectar os principios da política de defensa da 
competencia?  

2.2. Política de competencia e crise económica 

Durante o ano 2008, percibíronse claramente en Galicia os efectos 
da crise financeira e económica que, con orixe a nivel internacional, tivo 
e ten aínda notables consecuencias económicas na nosa Comunidade 
Autónoma. Ante esta realidade, resulta pertinente poñer en perspectiva o 
traballo de defensa da competencia e mesmo o papel que lle 
corresponde á competencia nos mercados cando se produce un 
deterioro da actividade tan forte como o que se está a experimentar. 

Tres aspectos resultan relevantes. En primeiro lugar, o impacto da 
crise sobre a competencia efectiva nos mercados; en segundo lugar, o 
papel da competencia nas presentes circunstancias de dificultades 
económicas e cal pode ser a súa contribución para lograr unha saída 
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axeitada da crise actual; e, en terceiro lugar, as especiais circunstancias 
que afectan ás distintas funcións que desempeñan as Administracións 
Públicas en relación cos mercados e a competencia, dentro dun contexto 
de crise como o que agora se vive. 

Comezando polo impacto da crise sobre a competencia efectiva 
nos mercados, en algúns sectores cabe esperar, e así xa se está vendo 
en certas áreas de actividade, un incremento da competencia entre as 
empresas. É o caso, por exemplo, de certos segmentos da 
comercialización de bens de consumo de primeira necesidade entre as 
grandes empresas distribuidoras. Na maior parte destes casos, esa 
conduta é manifestación dun nivel de competencia efectiva previo entre 
esas empresas reducido que, ante as dificultades experimentadas polo 
impacto da crise, responden mediante guerras de prezos ou descontos 
agresivos coa intención de non perderen mercados ou de veren 
diminuídos sensiblemente os seus ingresos. 

Porén, aínda que efectivamente se están dando situacións como as 
referidas no parágrafo anterior, o máis probable é que a caída da 
demanda e as restricións crediticias que están experimentando a maioría 
das empresas no contexto actual de crise conduza a unha redución da 
competencia efectiva no mercado. Esa posible redución da competencia 
vaise traducir nun incremento da probabilidade de que as empresas 
cheguen a acordos colusorios, se reforcen tendencias ao abuso da 
posición de dominio e se incrementen as prácticas de competencia 
desleal. O obxectivo por parte das empresas, en calquera deses tres 
casos, consiste en manter prezos altos, reducir os custos destinados á 
innovación ou á mellora da calidade dos bens e servizos, manter os 
ingresos e, en última instancia, evitar a desaparición da propia empresa. 

No terreo das concentracións, as maiores dificultades financeiras e 
a perda de clientes poden constituír, en principio, un desincentivo para 
levar adiante operacións de fusións empresariais. Con todo, a debilidade 
das empresas máis afectadas pola crise pode atopar unha saída a través 
de procesos de concentración con outros competidores, como opción 
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posible ante a eventual desaparición da empresa do mercado que, 
doutro xeito, tal vez resultaría inevitable. As operacións de fusións ou 
absorción empresarial que se podan realizar coa finalidade de garantir a 
supervivencia dunha empresa poden ser, en ocasións, adecuadas e 
racionais dende o punto de vista económico, mais, en outros casos, pode 
tratarse de operacións pouco aconsellables ou mesmo inviables a longo 
e medio prazo, que poderían ocasionar graves consecuencias sobre a 
competencia ou prexudicar notablemente a outros produtores, sexan 
incumbentes ou novos entrantes, dese  mesmo sector. 

Una terceira consecuencia da crise sobre a competencia efectiva 
nos mercados é o incremento da presión sobre as autoridades públicas 
para aumentar e flexibilizar as axudas directas ás empresas afectadas 
pola crise. Na meirande parte dos casos esas axudas están dirixidas a 
sectores que están padecendo un impacto maior ou teñen unha 
repercusión estratéxica ou social destacada. Tal é o caso, moi 
significativo, do sector financeiro que, polas súas especiais 
características, foi e aínda é obxecto de importantes axudas tanto en 
España como noutros países. En menor medida, en cuanto aos recursos 
empregados, mais tamén notables pola súa repercusión social, figuran 
outros sectores afectados pola crise como o da construción e o do 
automóbil. Alén desa presión sectorial para obter o apoio do Estado, 
obsérvase igualmente un aumento da petición de axudas públicas por 
parte de empresas individuais ou grupos delas, como as PEMEs ou os 
empresarios autónomos.

Esas peticións de máis axudas públicas van acompañadas, de 
modo implícito ou explícito, de intentos por conseguir unha relaxación 
dos criterios de concesión e dos mecanismos de control, baixo a 
xustificación das especiais circunstancias da crise. 

En relación coa segunda cuestión proposta, referente ao papel da 
competencia efectiva nos mercados ante unha crise financeira e 
económica como a actual, as autoridades da competencia e as 
Administracións Públicas en xeral deben ter en conta que o mantemento 
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da competencia, particularmente nestas especiais circunstancias, é un 
factor decisivo para lograr un bo funcionamento dos mercados e para 
conseguir unha saída da crise que sexa rápida e sente as bases dun 
crecemento máis san e forte no futuro.  

Neste sentido, cómpre evitar que as solucións de hoxe se 
convertan nos problemas de mañá, como sinala o presidente da OCDE ao 
falar, precisamente, da necesidade de continuar respectando as normas 
da competencia, tanto no relativo as condutas colusivas ou o abuso de 
posición de dominio ou a competencia desleal, como a aplicación dos 
controis sobre as concentracións empresariais ou a concesión e control 
das axudas públicas. 

En efecto, o mantemento da competencia e a aplicación das 
normas de competencia debe continuar do mesmo modo que se viña 
facendo ata agora, se ben coa única excepción das axudas públicas a 
certos sectores de importancia estratéxica económica ou social. 
Excepción que, en todo caso, debe aplicarse con carácter temporal e 
sempre seguindo criterios de plena transparencia e máxima equidade.  

A este respecto cómpre destacar que un factor de gran relevo para 
a mellora da produtividade e, por tanto, da competitividade empresarial, 
é a renovación do tecido produtivo mediante a saída de produtores 
ineficientes e a entrada de novos competidores mellor preparados para 
satisfacer as necesidades dos consumidores e, tamén, mediante a 
creación de empresas en sectores con novas oportunidades, tanto a nivel 
local, nacional ou no estranxeiro. Para que ese mecanismo de renovación 
do tecido produtivo funcione é preciso que non se realicen intervencións 
indebidas que distorsionen a competencia, sexa mediante o mantemento 
mediante subsidios de empresas ineficaces, inviables a medio ou longo 
prazo, ou facilitando condutas colusivas, de abuso do poder de mercado 
ou comportamentos claramente desleais. O mantemento dos principios 
de competencia e o respecto ás normas que a regulan aparecen así como 
requisitos para asegurar unha saída axeitada da crise e para establecer 
unha base sólida para un forte crecemento no futuro. 
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Das consideracións anteriores se desprenden varias conclusións 
relevantes para a función que desempeñan as Administracións Públicas 
en relación cos mercados e a competencia, que é o terceiro aspecto que 
se mencionaba ao principio deste apartado sobre crise e competencia. 

As Administración Públicas exercen varias funcións que afectan de 
xeito importante aos mercados a ás condicións en que se desenvolve a 
actividade empresarial. Por iso, a súa actuación resulta moi relevante en 
relación co mantemento dun nivel axeitado de competencia efectiva. 

En primeiro lugar, mediante a súa función regulatoria e mediante 
os actos administrativos con incidencia na actividade mercantil, as 
Administracións Públicas teñen unha grande capacidade para establecer 
o marco no que as empresas desenvolven o seu labor. Neste sentido, as 
Administracións Públicas non só deben respectar as normas de 
competencia senón tamén favorecer que se consiga un nivel de 
concorrencia axeitado, evitando, por exemplo, a creación e mantemento 
de barreiras de entrada de carácter regulatorio ou as axudas que 
favorezan a empresas concretas. Cómpre lembrar ao respecto que o 
papel da defensa da competencia non consiste na protección dos 
competidores senón da competencia mesma, en favor dunha maior 
eficiencia económica e dun maior benestar colectivo económico e social. 

Dentro da función regulatoria, e entre os actos administrativos con 
maior importancia nestes momentos, atópase a concesión de axudas 
públicas e a fixación das normas que as regulan. Como xa se mencionou 
máis arriba, a presión para un aumento das axudas públicas ao sector 
privado e en favor da relaxación das súas normas de concesión non se 
debe traducir en facilitar a supervivencia de empresas que sexan 
inviables ou en propiciar, aínda que sexa indirectamente, prácticas de 
competencia desleal que poden ocasionar graves prexuízos á 
concorrencia nos mercados. A concesión de axudas debe efectuarse en 
todo caso só cando estea xustificada plenamente por razóns estratéxicas 
e sociais e sempre seguindo os principios de temporalidade, plena 
transparencia e equidade. 



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

14

Cobra importancia tamén neste sentido a posibilidade de aplicar 
unha política industrial activa, pois circunstancias excepcionais 
demandan políticas excepcionais, pero esa política industrial debe ser 
compatible cos principios de respecto á competencia sinalados 
anteriormente e sempre a través de medidas neutrais e xenéricas, co 
obxectivo último da busca da eficiencia económica e o benestar dos 
consumidores a longo prazo. Deben evitarse medidas proteccionistas, 
así como a aplicación dunha política industrial que premie ás empresas 
ineficientes. Deben evitarse igualmente medidas que conduzan ou 
poidan conducir ao fortalecemento de monopolios ou oligopolios 
restritivos da competencia. 

Outra importante función das Administracións Públicas é a súa 
participación directa nos mercados, por exemplo para a provisión de 
servizos públicos. Tamén neste aspecto o papel das Administracións 
Públicas debe ser respectuoso coas normas de competencia e extremar 
as precaucións para non interferir indebidamente sobre a competencia 
incorrendo en prácticas desleais ou abusos de posición de dominio que 
poidan ocasionar efectos prexudiciais sobre  o mercado.  

Finalmente, a presente situación de crise económica constitúe 
unha oportunidade para que as Administracións Públicas reforcen no 
posible os instrumentos de defensa da competencia. Neste ámbito 
particular ten unha especial responsabilidade o goberno autonómico e, 
tal como se recomenda mais adiante, podería ser unha boa ocasión para 
proceder a consolidación e reforzo dos órganos galegos de defensa da 
competencia mediante as dúas iniciativas seguintes.  

En primeiro lugar, impulsando un cambio normativo que permita a 
unificación do Tribunal Galego de Defensa da Competencia e do Servizo 
Galego de Defensa da Competencia e que incremente as funcións e 
competencias do novo órgano que se cree, de xeito que se reforcen as 
actividades de instrución de oficio e de inspección, o control das axudas 
públicas e a elaboración de informes sobre normas que poidan afectar a 
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competencia, en liña cos cambios xa introducidos a nivel do Estado e 
noutras Comunidades Autónomas.  

E, en segundo lugar e no caso de levar adiante a iniciativa 
lexislativa sinalada no parágrafo anterior, dotar de maiores medios 
humanos ao novo órgano de defensa da competencia. Noutro caso, no 
suposto de mantemento do esquema institucional actual, deberíase facer 
un esforzo especial para dotar axeitadamente de medios humanos e 
materiais ao Servizo Galego de Defensa da Competencia, que na 
actualidade está claramente infradotado. 
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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. 

O Estado e as CC.AA. comparten competencias executivas 
soamente no eido das chamadas condutas restritivas 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 descentralizado 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.   

3.1. Prácticas prohibidas 

As condutas restritivas da competencia nas que coinciden o 
lexislador europeo e o español son dúas: os pactos colusorios (artigos 

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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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 español.  

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 CE). 

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 clarificalo, na práctica o 
seu contido substancial segue a ter certa vaguidade, suscitando un 
severo problema de proba, que a miúdo esixe acudir a realizala por 
medio de presuncións.  

A derradeira figura é a práctica conscientemente paralela. Esta 
figura 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 
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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. 

Entre as condutas contrarias á competencia prohibidas, o 
lexislador español tamén inclúe certas prácticas desleais que pola súa 
gravidade superaran a esfera privada, afectando aos intereses públicos, 
por minguar gravemente os niveis de competencia (artigo 3 LDC). 

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. 

Considéranse concentracións económicas, segundo o artigo 7 
LDC, aquelas operacións que supoñan un cambio estable do control da 
totalidade ou parte dunha ou varias empresas como consecuencia de: 

a) A fusión de dous ou máis empresas anteriormente 
independentes. 
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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. Pénsese, por exemplo, na compra por un operador 
do seu rival máis combativo para anulalo. 
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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 2008 
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 en virtude do reparto 
de competencias establecido na Lei 1/2002.  

4.1. Expedientes no SGDC

No ano 2008 o número de casos tramitados polo SGDC foi de 23, 
segundo acredita a información remitida polo propio Servizo. Por 
sectores, a súa distribución é como segue: 

- Academias (1), 
- Asesoramento xurídico (1),  
- Auto-escolas (2), 
- Colexios profesionais (3), 
- Enerxía (3), 
- Distribución comercial (2), 
- Hostalería (1), 
- Industria láctea (1), 
- Industria do pan (1), 
- Pesca (1), 
- Seguros (1), 
- Siderurxia (1), 
- Sindicatos (1), 
- Transportes (4). 
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A comparación do número de expedientes tramitados polo SGDC 
en 2008 (23) respecto do ano 2007 (11) amosa unha progresiva 
presenza deste órgano autonómico de defensa da competencia de 
Galicia e da cultura da competencia nos operadores económicos e 
consumidores galegos.

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 unha vez 
instruídos polo SGDC.  

Para a análise dos expedientes resoltos polo TGDC no 2008 
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, tamén resulta de interese sinalar que, na nova 
LCD, o SGDC perde a competencia para arquivar directamente 

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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expedientes. Na actual situación, o SGDC unicamente pode propor o 
arquivo, sendo o TGDC quen resolve sobre a posible existencia de 
inicios racionais de conduta anti-competitiva e, polo tanto, sobre o 
arquivo, ou non, do mesmo. 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 

Na vixencia transitoria 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, como os acordos de sobresemento, cando os interesados o 
recorrían en prazo. 

Xunto á competencia de resolución dos expedientes e dos 
recursos contra actos so SGDC, 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 (1989), aportaran elementos positivos que 
xustificaran a súa autorización excepcional. 

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 características 
das anteditas condutas.  

A. Expedientes sancionadores 

No 2008, e trala correspondente instrución no SGDC e a 
tramitación ante o TGDC, o Tribunal ditou dúas resolucións 
sancionadoras.
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- S 2/2007 (Autobuses de Ourense). Resolución do 20 de 
febreiro de 2008. 

Nesta resolución, o Pleno tivo que examinar unha presunta 
conduta desleal, tipificada polo artigo 7 da LDC (1989) dunha empresa 
de transporte urbano municipal, denunciada pola concesionaria dunha 
liña de transporte regular, que non foi apreciada polo Tribunal. 

- S 3/2008 Venda Ambulante. Resolución do 30 de abril de 
2008.

Nesta segunda resolución, o TGDC examinou unha denuncia 
relativa a existencia de posibles prácticas desleais nas feiras 
ambulantes de diversas localidades de Galicia, nas que algúns dos 
feirantes, presuntamente incumprían a normativa. O TGDC considerou, 
en coincidencia co SGDC, que a conduta denunciada non resultaba 
acreditada. 

Resolvéronse, pois, dous expedientes sancionadores, ao abeiro 
da aplicación transitoria da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de Defensa da 
Competencia, relativos aos sectores do Transporte (1) e á Venda 
ambulante. 

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 LDC. (“Recurso administrativo contra as resolucións e actos ditados pola 
Dirección de Investigación”).
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No ano 2008, o TGDC resolveu un único recurso de acordo con 
este sistema: R 6/2007 (Perfumarías de Ourense 2). Resolución do 30 de 
maio de 20084.

Neste expediente resólvese un segundo recurso presentado contra 
un segundo acordo de sobresemento acordado polo SGDC, da denuncia 
presentada por unha empresa de distribución de produtos de 
perfumaría, por negativa de subministro, sobre o que, previamente xa se 
pronunciara o TGDC (R 4/2006. Perfumarías de Ourense. Resolución do 
9 de marzo de 2007), estimando, naquela ocasión, a pretensión da 
empresa denunciante de que se afondara na investigación. 

Na Resolución do 30 de maio de 2008 (R 6/2007. Perfumarías de 
Ourense 2), o Pleno considerou, á vista das novas actuacións practicadas 
polo SGDC, que procedía o sobresemento. Esta Resolución foi recorrida 
ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Contencioso-
Administrativo), polo denunciante. 

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), 

“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. 
3. Recibido o recurso, o consello poñerá de manifesto o expediente para que as partes 
formulen alegacións no prazo de quince días.”
4 Téñase en conta que o ámbito dos recurso, no marco da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
Defensa da Competencia, incluía ademais no seu artigo 47.1(“Recurso contra os actos ditados 
polo Servizo de Defensa da Competencia.); “Os actos do Servizo de Defensa da Competencia 
que decidan directa ou indirectamente o fondo do asunto, [...]”
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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. 

No ano 2008, o TGDC resolveu, ao abeiro do disposto no artigo 
49.3 LDC5, 12 propostas de arquivo do SGDC, nas que non apreciaba 
indicios de infraccións dos artigos 1,2 ou 3 LDC. 

- RA 3/2007. “Graduados Sociais”: Resolución do 16 de maio de 
2008.

Neste expediente o TGDC examinou a proposta de arquivo 
efectuada polo SGDC da denuncia presentada por un particular contra o 
Colexio de Graduados Sociais de Pontevedra, por presuntas prácticas 
contrarias á competencia. O Tribunal confirmou a non incoación do 
expediente proposta polo SGDC, co correspondente arquivo das 
actuacións iniciadas.  

- RA 4/2007. “Bolsa de Emprego”. Resolución do 24 de xaneiro 
de 2008.

Neste expediente o TGDC confirmou o criterio do SGDC de non 
iniciar expediente, recollido na súa proposta de arquivo da denuncia 
presentada contra a Axencia da Bolsa de Emprego de Vigo e varios 
sindicatos. Nela, o denunciante aludía a súa exclusión temporal da 

5 O citado precepto establece:  
“Artigo 49. Iniciación do procedemento. 
1. [...]. 
2. [...]. 
3. O Consello da Comisión Nacional da Competencia, por proposta da Dirección de 
Investigación, poderá acordar non incoar os procedementos derivados da presunta 
realización das condutas prohibidas polos artigos 1, 2 e 3 desta lei e o arquivo das 
actuacións cando considere que non hai indicios de infracción da lei.” 
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quenda de emprego xestionada pola denunciada a causa de ter 
renunciado voluntariamente a un emprego para aceptar outro. 

- RA 5/2008.  “Formación Lugo”. Resolución do 9 de xullo de 
2008.

Neste caso, o TGDC aceptou tamén a proposta de non incoar 
expediente sancionador, co arquivo de actuacións, elevada polo SGDC, 
da denuncia presentada polos titulares de dúas autoescolas de Lugo 
contra varios sindicatos e autoescolas, pola asignación a estas de 
determinados cursos de condución, financiados con fondos 
comunitarios.

- RA 6/2008. “Taxación por peritos terceiros”. Resolución do 16 
de maio de 2008. 

O caso sometido á consideración do TGDC foi a proposta de 
arquivo de plano formulada polo SGDC, da denuncia presentada por 
presidente do Ilustre Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos 
Técnicos da Provincia de Pontevedra, pola que se solicitaba a suspensión 
inmediata da aplicación do artigo 64.4.a, da Lei 16/3007, do 26 de 
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia 
para 2008, así como das listas de peritos dirimentes correspondentes á 
Delegación da Consellería de Economía e Facenda  en Pontevedra e Vigo 
que intervirían nas taxacións periciais contraditorias, en procedementos 
tributarios, así como a anulación do citado artigo da Lei. O TGDC 
confirmou a proposta do SGDC, ao non apreciar indicios de conduta 
contraria á competencia 

- RA 7/2008. “Seguros de decesos”. Resolución do 27 de maio de 
2008.

Neste caso, o Tribunal examinaba a proposta de arquivo 
formulada polo SGDC, da denuncia presentada por D. G. P. M. contra 
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Ocaso, S.A., por presuntas condutas desleais. O Pleno acordou aceptar a 
proposta do SGDC, de non incoar expediente, con arquivo de actuación. 

- RA 8/2008. “Transporte de mercadorías por estrada”. 
Resolución de 27 de maio de 2008. 

O Pleno do TGDC tivo que examinar neste expedeinte unha 
denuncia presentada contra a Dirección Xeral de Transportes da Xunta 
de Galicia, respecto da que o SGDC, tras practicar a oportuna 
información reservada propoñía non incoar expediente, con arquivo de 
actuación levadas a cabo. O TGDC confirmou o criterio do SGDC, ao non 
apreciar indicios de conduta contraria á competencia. 

- RA 9/2008. “Aluguer de solo en parques eólicos“. Resolución 
do 10 de xullo de 2008 

O asunto que se examinaba neste expediente, iniciado de oficio, 
tiña que ver coa presunta realización de condutas prohibidas polos 
artigos 1, 2 e 3 LDC pola posible existencia de pactos de prezos entre as 
empresas produtoras de enerxía eólica nos alugueiros que se pagan aos 
propietarios do solo no que se instalan os parques eólicos. Aínda que a 
proposta do SGDC era de non incoar expediente sancionador, con 
arquivo de actuacións do procedemento, o Pleno considerou necesarias 
novas actuacións. 

- RA 10/2008. “Autoescolas de Pontevedra”. Resolución do 31 de 
xullo de 2008 

Neste caso, o TGDC rexeitou a proposta de non incoar expediente 
sancionador, con arquivo das actuacións, formulada polo SGDC, do Exp. 
4/2008, relativo ás autoescolas de Pontevedra, instruído de oficio en 
virtude da Resolución do TGDC, do 27 de decembro de 2007 (Exp. S 
1/2007 Autoescuelas de Vigo), solicitando do SGDC a práctica de novas 
actuacións. 
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- RA 11/2008: “Tapicerías de Santiago de Compostela”. 
Resolución do 16 de setembro de 2008. 

No presente expediente, o TGDC confirmou a proposta de non 
incoar expediente do SGDC, con arquivo de actuacións, da denuncia 
presentada por Dª. M. J. F. T. e Dª. M. T. P. R., administradoras de 
Temainteriores, S.C, contra Tapicerías Julio, ao non apreciar indicios de 
conduta prohibida polos artigos 1, 2 e 3 LDC. 

- RA 12/2008. “Transporte urbano de Santiago de Compostela”.
Resolución do 4 de novembro de 2008. 

O expediente tiña a súa orixe nunha denuncia contra a Dirección 
Xeral de Transporte da Xunta de Galicia, por presuntas prácticas 
contrarias á competencia. En concreto, impútaselle unha presunta 
omisión de funcións respecto da actuación dunha empresa rival do 
denunciante na modificación dunha liña do transporte urbano en 
Santiago de Compostela. 

O TGDC rexeitou por infundada a denuncia, asumindo a proposta 
do SGDC de non incoar expediente sancionador, con arquivo de 
actuacións. 

- RA 13/2008. “Venda retallista de alfombras orientais”.
Resolución do 12 de novembro de 2008. 

O inicio do expediente atópase na denuncia presentada por unha 
tenda especializada na venda polo de alfombras orientais contra un 
competidor que ocupaba os locais que a primeira deixaba baleiros, e 
amosaba unha publicidade semellante. 

O TGDC aceptou a proposta do SGDC de arquivar o expediente, 
por no apreciar indicios de infracción dos artigos 1, 2 y 3 LDC, únicos 
respecto dos cales o Tribunal ten competencia para resolver. 
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- RA 14/2008. “Procuradora da Estrada”. Resolución do 12 de 
novembro de 2008. 

Este expediente xurdiu como consecuencia dunha denuncia 
presentada por posibles prácticas monopolistas dos procuradores dos 
Tribunais; en particular, denúnciase a unha procuradora que actúa no 
Concello da Estrada (Pontevedra). O TGDC acordou estimar a proposta do 
SGDC de non incoar o expediente, con arquivo das actuacións, por non 
apreciar indicios de conduta prohibida pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
de defensa da competencia. 

Polo tanto, nos expedientes examinados polo TGDC a afectación 
sectorial é como segue: 

- Autoescolas (2), 
- Colexios profesionais (3), 
- Distribución comercial (2), 
- Enerxía (1), 
- Seguros (1), 
- Sindicatos (1),
- Transportes (2). 

A variedade de sectores afectados é máis ampla que no 2007, 
destacando os relativos, directa ou indirectamente, a colexios 
profesionais, transportes (dirixidos contra organismos da Administración 
Autonómica), distribución comercial e auto-escolas.  

4.3. Expedientes de carácter supra-autonómico con incidencia en 
Galicia resoltos pola CNC 

Dos expedientes resoltos pola CNC no ano 2008, 7 tiñan efecto en 
Galicia, aínda que pola súa dimensión supra-autonómica, foran 
atribuídos aos órganos da Administración Xeral do Estado (CNC). Este 
grupo consta dos seguintes:  
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- Resolución (Expte. 2799/07, INDITEX) do 23 de abril de 2008. 

Nesta Resolución, a CNC aceptou a proposta de arquivo formulada 
pola Dirección de Investigación. A denuncia,  presentada o 16 de xullo 
de 2007, imputaba a INDITEX, así como ás sociedades inmobiliarias e/ou 
promotoras Ing Real Estate Development Spain Holding, S.A. 
(pertencente a Ing Groeb b.v.), Metrovacesa, S.A., Grupo Lar Rodamco 
Inversiones, S.L. (filial de Rodamco Europe), Centros Comerciales 
Carrefour, General de Galerías Comerciales Eroski, Sierra Developments 
Spain Promociones de Centros Comerciales, S.L. (del Grupo Sonae), Corio 
Real Estate, Superficies Comerciales, S.A. (Superco) y Sacresa Terrenos 
Promoción, S.L., a realización de prácticas restritivas da competencia 
contrarias aos artigos 1.1 d) e 2 LDC, ao subscribir acordos de aluger 
(entre o Grupo Inditex e as sociedades inmobiliarias/promotoras) que 
suporían unha barreira á entrada doutras empresas do sector nos 
espazos comerciais de centros comerciais. 

- Resolución (Expt. 2784/07, Mediaproducción) do 19 de xuño 
de 2008. 

O Consello da CNC acordou admitir a proposta de arquivo 
formulada pola Dirección de Investigación do expediente iniciado en 
virtude da denuncia interposta por J.T.M., en nome de Unión Deportiva 
Salamanca, S.A.D., Málaga Club de Fútbol, S.A.D., Real Club Recreativo 
de Huelva, S.A.D., Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D., Unión Deportiva Las 
Palmas S.A.D., Club Deportivo Numancia de Soria S.A.D., Albacete 
Balompié, S.A.D., Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D., Cádiz Club de 
Fútbol, S.A.D., Elche Club de Fútbol, S.A.D., Deportivo Alavés, S.A.D., 
Xerez Club Deportivo, S.A.D., Unión Deportiva Almería, S.A.D., Club 
Polideportivo Ejido, S.A.D., Real Sporting de Gijón, S.A.D., Club de Fútbol 
Ciudad de Murcia, S.A.D., Real Valladolid de Fútbol, S.A.D., contra 
Mediaproducción S.L., por abuso de posición dominante no mercado de 
adquisición de dereitos audiovisuais dos partidos de fútbol de Primeira e 
Segunda División, da Liga Nacional de Fútbol e dos partidos da Copa de 
S.M. El Rey, consistentes na presunta negativa inxustificada a adquirir, en 
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condicións equitativas os dereitos audiovisuais dos denunciantes, para 
as tempadas 2009/2010 e seguintes, infrinxindo o artigo 6 da Lei 
16/1989 do 17 de xullo, de Defensa de la Competencia (actualmente, 
artigo 2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia). 

- Resolución (Expt. S/0061/08, SIXT AENA) do 29 de xullo de 
2008.

Nesta Resolución o Concello da CNC confirmou a proposta da 
Dirección de Investigación ,de non incoar procedemento sancionador e 
arquivar a denuncia presentada por SIXT RENT A CAR, S.L. contra 
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA), por supostas 
prácticas restritivas da competencia prohibidas polo artigo 2 LDC e do 
artigo 82 CE, relativas aos concursos convocados por esa compañía para 
o outorgamento de concesións para a explotación da actividade de 
aluguer de vehículos sen condutor, en determinados aeroportos 
españois, entre eles, o de Santiago de Compostela. 

- Resolución (Expte. 634/07, MDC Ingeniería/Productos Haller) 
do 21 de xullo de 2008. 

Este expediente iniciouse pola denuncia de MDC INGENIERÍA S.L., 
unha empresa domiciliada en Bergondo (A Coruña) dedicada á execución 
de proxectos técnicos para a construción de naves, iluminación e obra 
hidráulica e á fabricación e comercialización de equipos de deseño 
propio e carrozarías especiais. 

Nesta Resolución o Consello da CNC acordou declarar que se tiña 
acreditada a realización dunha conduta restritiva da competencia 
prohibida polo artigo 1 LDC e o artigo 81 CE consistente na limitación 
das vendas pasivas mediante a adopción de acordos de licenza entre 
HALLER UMWELTSYSTEME GMBH & CO como cedente e C.L.G. y SOMA 
como licenciatarios, que contiñan cláusulas que limitan tales vendas. 
Tamén sinalou acreditada a realización por parte destas empresas, e de 
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VEICAR, de actuacións tendentes a facer un uso efectivo de tales 
cláusulas para evitar as ventas pasivas no territorio español. 

- Resolución (Expedientes 2600/05 CNE/EMPRESAS SECTOR, 
2771/07 ENDESA, 2772/07 ACECA e 2773/07 IBERDROLA) do 
28 de xullo de 2008. 

Nesta Resolución o Consello da CNC acordou que non procedía o 
arquivo das actuacións abertas como consecuencia dos Informes 
remitidos pola Dirección de Investigación e que deron lugar aos 
expedientes 2600/05 CNE/EMPRESAS SECTOR, 2771/07 ENDESA, 
2772/07 ACECA y 2773/07 IBERDROLA. 

Así mesmo acordaba instar á Dirección de Investigación a incoar 
un expediente en base ao artigo 49.1 LDC, para investigar tanto a 
existencia das condutas anticompetitivas, que os datos agregados 
recollidos parecen evidenciar, como a identificación das empresas 
responsables de ditas condutas recollidas nun informe da Comisión 
Nacional da Enerxía (CNE), do que se desprendía a eventual infracción do 
artigo 6 da Lei 16/1989 (hoxe artigo 2 LDC). 

- Resolución (Expt. 2707/06, ASEINGAS/DISTRIBUIDORES DE GLP) 
do 25 de setembro de 2008. 

No Expt. 2707/06, o Consello acordou non incoar expediente 
sancionador e arquivar as actuacións respecto das empresas DISA GAS 
SAU, CEPSA GAS LICUADO e GAS NATURAL, seguidas como consecuencia 
da denuncia presentada pola Asociación de Empresas Instaladoras de 
Gas de Ámbito Nacional (ASEINGAS) por “determinadas irregularidades 
producidas en el mercado de las instalaciones y las revisiones de gas en 
todo el territorio nacional”, da que se infería a presunta infracción do 
artigo 6 da Lei 16/1989 (hoxe artigo 2 LDC). Porén, na Resolución 
sinálase que a conduta de REPSOL BUTANO S.A. de negarse a 
proporcionar información debe ser obxecto do expediente de vixilancia 
da Dirección de Investigación nº 2208 VIG.
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- Resolución (Expt. S/0043/08, Confederación Nacional de 
Autoescuelas) do 13 de novembro de 2008 

O Consello da CNC confirmou a proposta de arquivo do 
Expediente sancionador S/0043/08, que lle foi elevada pola Dirección de 
Investigación e non incoar procedemento sancionador, así como o 
arquivo das actuacións seguidas como consecuencia da denuncia 
presentada por D. XXX contra a Confederación Nacional de Autoescuelas 
de España e a Dirección General de Tráfico por considerar que non 
existen indicios da existencia dun acordo para impartir cursos de 
rehabilitación e sensibilización aos condutores que teñan perdido 
puntos.

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

- Aluguer de locais comerciais (1),  
- Auto-esccolas (1), 
- Enerxía (2), 
- Televisión (1), 
- Transporte aéreo (1). 

4.4. 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 LDC: “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 
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coa nota sucinta, copia da notificación presentada, unha vez resoltos os 
aspectos confidenciais desta, para emitir o informe no prazo de vinte 
días.”.

Do total de operacións de concentración notificadas en España no 
ano 2008, que se reduciu, segundo os datos que figuran na web 
institucional da CNC, dos 125 do 2007, aos 88 do 2008, xa tramitados 
todos eles ao abeiro da Lei 15/2007. só 6 tiñan vinculación con Galicia, 
por dispor de establecementos no seu territorio. En ningún destes casos 
requiriuse información ao Tribunal. Os expedientes son os seguintes6:

EXPEDIENTE C/0125/08 NUTREXPA/CUETARA 

FECHA NOTIFICACIÓN: 17/12/2008 

OPERACIÓN: Adquisición por parte de NUTREXPA, S.l. del negocio de galletas Cuétara del 
Grupo SOS. 

SECTOR: NACE: C-10 Sector alimentario 
Fase 1  
RESOLUCIÓN: Autorizada en primera fase (15/01/2009). Resolución del Consejo (Expte. 
C/0125/08, NUTREXPA/CUETARA) e Informe de la DI

EXPEDIENTE C/0114/08 CAXANOVA / R CABLE 

FECHA NOTIFICACIÓN: 29/10/2008 

OPERACIÓN: Adquisición por parte de Caixa de Aforros de Vigo, Ourense de Pontevedra 
(CAIXANOVA) del control exclusivo de R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (R CABLE). 

SECTOR: NACE: H.49.30 Otro transporte terrestre de pasajeros 
Fase 1  
RESOLUCIÓN: Autorizada en primera fase (26/11/2008). Resolución del Consejo (Expte. 
C/0114/08, CAXANOVA / R CABLE) e Informe de la DI

EXPEDIENTE C/0098/08 GAS NATURAL/UNIÓN FENOSA 

FECHA NOTIFICACIÓN: 03/09/2008 

OPERACIÓN: Adquisición por parte de GAS NATURAL SDG, S.A. de una participación 
accionarial de control sobre UNIÓN FENOSA, S.A.  

SECTOR: NACE: D.35.1 y D.35.2 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. 
Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos. 
Fase 1  
RESOLUCIÓN: Acuerdo de iniciar la segunda fase (07/11/2008). Resolución del Consejo 
(Expte. C/0098/08, GAS NATURAL/UNIÓN FENOSA) e Informe de la DI Nota sucinta
Fase 2  
RESOLUCIÓN: Informe y propuesta de Resolución Resolución del Consejo (Expte. C/0098/08, 
GAS NATURAL/UNIÓN FENOSA) e Informe de la DI

6 Datos tomados da web da CNC: http://www.cncompetencia.es/index.asp?m=42&p
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EXPEDIENTE C/0093/08 21 CENTRALE PARTNERS/INTERFLORA ESPAÑA 

FECHA NOTIFICACIÓN: 08/08/2008 

OPERACIÓN: Toma de control exclusivo de FLEUROP INTERFLORA ESPAÑA, S.A. por 21 
CENTRALE PARTNERS, S.A.  

SECTOR: NACE: G 47.76 Envío y entrega a distancia de flores y plantas 
Fase 1  
RESOLUCIÓN: Autorizar en primera fase (03/09/2008). Resolución del Consejo (Expte. 
C/0093/08, 21 CENTRALE PARTNERS/INTERFLORA ESPAÑA) e Informe de la DI

EXPEDIENTE C/0092/08 FINSA/UTISA 

FECHA NOTIFICACIÓN: 07/08/2008 

OPERACIÓN: Adquisición por parte de FINANCIERA MADERERA, S.A. (FINSA) del control 
exclusivo de UTISA TABLEROS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. (UTISA) sobre la que ya tiene el 
control conjunto. 

SECTOR: NACE: D.D.20 Fabricación y distribución de tableros de madera 
Fase 1  
RESOLUCIÓN: Autorizar en primera fase (03/09/2008). Resolución del Consejo (Expte. 
C/0092/08, FINSA/UTISA) e Informe de la DI

EXPEDIENTE C/0091/08 IBERIA / VUELING -CLICKAIR 

FECHA NOTIFICACIÓN: 06/08/2008 

OPERACIÓN: Toma de control exclusivo de la entidad resultante de la fusión de VUELING 
AIRLINES, S.A. (“VUELING”) y CLICKAIR, S.A. por IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. 
(“IBERIA”).

SECTOR: NACE: H.51.1 1 Transporte aéreo de pasajeros. 
Fase 1  
RESOLUCIÓN: Archivar por ser la notificación de la competencia europea (08/10/2008).  

Destes expedientes, só o relativo á operación GAS 
NATURAL/UNIÓN FENOSA (Exp. C/0098/08) pasou á segunda fase, polo 
que a CNC podería ter requirido o informe do TGDC, segundo o artigo 
659 LDC.  

O TGDC solicitou emitir o preceptivo informe, xa que a citada 
operación afectaba sensiblemente á Comunidade Autónoma de Galicia. A 
CNC, non o entendeu necesario, sobre a base de que a operación 
afectaba a máis dunha comunidade autónoma, e non só a Galicia. 
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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; (c) 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.  

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 
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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, senón que 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 prezos de servizos adicionais [A high 
degree of uniformity across firms in product price and other dimensions 
including the prices for ancillary services].  
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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 
concentración7 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: 

5.2.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 

7 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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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 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 
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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 A PARTIR DAS PERCEPCIÓNS 
DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS GALEGAS 

O enfoque subxectivo para a análise da competencia supón 
recoller información sobre as percepcións dos operadores económicos. 
Para o seu desenvolvemento requírese seleccionar unha mostra 
representativa destes e elaborar un cuestionario axeitado ao obxectivo 
da análise. Entre os estudos máis relevantes con esta metodoloxía 
atópanse os realizados pola Office of Fair Trading (OFT) do Reino Unido.  

No ano 2006 o TGDC redactou un cuestionario adaptado ás 
características da situación galega, co obxecto de coñecer as 
percepcións dos empresarios sobre a situación da competencia que, 
posteriormente, no ano 2007, foi revisado para adaptalo as 
características dunha poboación obxectivo formada por responsables de 
empresas comerciais. Para o estudo realizado no 2008, o cuestionario 
inicial foi de novo modificado para incorporar os coñecementos obtidos 
nos estudos previos e axustalo mellor aos trazos dos responsables de 
empresas non-comerciais.  

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

6.1. Obxectivos do estudo

O Decreto 20/2005, do 3 de febreiro, de desenvolvemento da Lei 
6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da 
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competencia da Comunidade Autónoma de Galicia8 recolle no seu artigo 
1 a posibilidade de que o Tribunal Galego de Defensa da Competencia 
(TGDC) promova a realización de estudos en materia de competencia.  

A realización de estudos dende a perspectiva da competencia polo 
TGDC responde ao impulso proactivo que este organismo desexa 
imprimir as súas actuacións, dende a súa constitución en 2005.  

No 2003, a OFT fixo unha investigación cualitativa de natureza 
exploratoria para identificar o grao no que os empresarios poderían dar 
respostas fiables -con coñecemento da materia. A partir das respostas 
obtidas, a OFT elaborou un cuestionario para realizar unha enquisa 
sobre a materia.  

No ano 2006, o TGDC decidiu realizar un estudo pioneiro no 
ámbito español sobre a percepción da competencia polos operadores 
económicos da Comunidade Autónoma de Galicia baseándose nos 
argumentos e precedentes establecidos pola OFT. O interese dos 
resultados acadados, as limitacións de representatividade de algúns 
sectores e mais a crenza da importancia de coñecer a evolución dos 
valores relativos á materia de defensa da competencia levou a que o 
estudo anterior fora seguido por outro no ano 2007, de características 
semellantes pero limitado unicamente á poboación de empresas 
comerciais de Galicia, co obxectivo de incrementar a precisión e 
fiabilidade dos resultados.  

 Seguindo coa pauta establecida, o TGDC considerou axeitado 
centrar o estudo correspondente ao ano 2008 sobre o colectivo de 
empresas non comerciais, co obxecto de acadar unha maior 
representatividade nas respostas correspondentes aos diversos 
subsectores que o forman. Os obxectivos concretos deste estudo eran 
coñecer:

8 DOG nº 32, do 16 de febreiro de 2005, p. 2.639. 
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1. o grao no que os responsables de empresas non comerciais 
galegas xulgan que existen abusos nos mercados,  
2. o grao no que os responsables de empresas non comerciais 
galegas asumen valores positivos ou negativos sobre o proceso 
competitivo nos mercados, 
3. o grao de notoriedade dos órganos de defensa da competencia 
galegos.  

Unha vez aprobada a realización do estudo de campo polo Pleno 
do TGDC, este fixo unha oferta pública. Unha vez avaliadas as propostas, 
o citado estudo foi asignado ao Instituto Sondaxe, S.L. A ficha técnica da 
enquisa realizada é a seguinte: 

- Tamaño mostral: 812 entrevistas efectivas. 
- Erro de mostraxe:  Cun nivel de confianza del 95,5% (dous 

sigmas) e P=Q=50% como hipótese máis desfavorable, o erro 
máximo admitido para o conxunto da mostra é de ± 3.53%. 

- Universo: O universo do estudo estaba constituído polas 
empresas localizadas en Galicia non comerciais (exclúense, por 
tanto, os epígrafes 51 e 52 do CNAE-93) con máis de 6 
traballadores. Como referencia utilizouse o Directorio de 
Empresas e Unidades locais que o Instituto Galego de 
Estatística actualizou a 1 de xaneiro de 2007. Unha vez 
disposta a mostra, cara á obtención dos datos de localización 
de cada unha das potenciais empresas informantes, a fonte 
utilizada foi o Directorio Ardán, no que constaban 6.425 
empresas nos epígrafes CNAE de interese. 

- Afixación: Polietápica, proporcional segundo a actividade da 
empresa en primeira fase;  aleatoria para a selección da 
empresa utilizando como fonte a base de datos Ardán do ano 
2008.

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



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

46

- Recollida de información: Telefónica asistida por computador 
(sistema CATI). 

- Período de enquisa: A data de comezo do traballo de campo foi 
o 17 de novembro de 2008, rematando o 27 do mesmo mes. A 
duración media da enquisa foi de 13.5 minutos, aínda que nun 
25% das entrevistas realizadas superou os 17 minutos. 

Débese indicar que, dada a data de recollida da información, os 
datos incorporan avaliacións afectadas polo comezo da crise económica. 

O tratamento dos datos recollidos e a elaboración de conclusións 
foi realizada internamente polo presidente do Tribunal. 

6.2. Distribución da mostra de empresas entrevistadas 

A caracterización das empresas que participaron no estudo e 
cuxos directivos foron entrevistados, por sector, localización, 
antigüidade, tipo de clientes finais, tamaño e situación percibida, é a que 
se recolle nos seguintes apartados.  

6.2.1. Sectores 

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

Táboa 1.  Distribución por sectores 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe
acumulada

Industria extractiva 
Industria manufactureira 
Produción ou distribución de enerxía, gas 
ou auga 
Construción 
Hostalería

10
228

2
230
66

1,2 
28,1 

0,2 
28,3 

8,1 

1,2
29,3

29,6
57,9
66,0
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Transporte, almacenamento e 
comunicacións 
Intermediación financeira 
Actividades inmobiliarias 
Educación 
Actividades sanitarias e veterinarias 
Servizos persoais e outros servizos 
Total 

59
13

122
24
20
38

812

7,3 
1,6 

15,0 
3,0 
2,5 
4,7 

100,0 

73,3
74,9
89,9
92,9
95,3

100,0

Os sectores que contan cun maior número de empresas na mostra 
son, por este orde: construción; industria manufactureira; actividades 
inmobiliarias; hostalería; transporte, almacenamento e comunicacións. 
Cada un destes sectores participa na mostra cunha porcentaxe superior 
ao 5%. Estes sectores son os únicos que se teñen en conta para as 
análises de relación. 

O sector de pertenza da empresa é importante pois a frecuencia 
dalgunhas das condutas examinadas e algunhas avaliacións dos 
entrevistados varían segundo o sector no que a empresa opera.  

6.2.2. Localización provincial 

 A distribución das empresas entre as catro provincias galegas 
recóllese na Táboa 2. 

Táboa 2. Distribución por provincias 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe
acumulada

A Coruña 
Lugo
Ourense 
Pontevedra
Total 

303
75
68

366
812

37,3
9,2
8,4

45,1
100,0

37,3
46,6
54,9

100,0

A maioría das empresas entrevistadas localízanse na provincia de 
Pontevedra (45,1%), seguida da Coruña (37,3%). As provincias de Lugo e 
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mais Ourense aportan porcentaxes moito máis pequenas (9,2% e 8,4%, 
respectivamente).  

Non existen diferenzas significativas na distribución sectorial 
segundo as provincias onde se localizan as empresas e tampouco na 
frecuencia percibida das condutas examinadas, agás na cuestión relativa 
á recomendacións das asociacións de incrementar os prezos, que é 
percibida máis frecuente en Ourense e menos en Pontevedra.

6.2.3. Anos que leva a empresa no mercado 

A distribución das empresas que participaron no estudo segundo 
os anos que levan no mercado recóllese na Táboa 3. 

A meirande parte das empresas entrevistadas levan máis de 10 
anos no seu mercado (84,3%), mentres que as máis novas, con menos de 
5 anos de permanencia, son só o 2,3%, o que é consistente coa natureza 
dominante dos sectores examinados: industriais e de servizos a 
empresas. Para as análises de relación as categorías “menos de 5 anos” e 
5-10 anos agréganse nunha soa. 

Táboa 3. Distribución por antigüidade no mercado 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe
acumulada

> 5 anos 
5-10 anos 
10-20 anos 
< 20 anos 
Total 

19
108
300
385
812

2,3
13,3
36,9
47,4

100,0

2,3
15,6
52,6

100,0

Os datos amosan a existencia dunha relación significativa (p<.059)
entre os anos de antigüidade da empresa e o sector industrial ao que 
pertence. Así, na industria manufactureira e no sector do transporte 

9 Este nivel de significación é o considerado ao longo do informe. 
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existen menos empresas de menos de 20 anos das esperadas segundo a 
hipótese de independencia; mentres que sucede o contrario –máis 
empresas novas- no caso da construción e inmobiliarias. No sector da 
hostalería existen menos empresas das esperadas segundo a hipótese 
citada no estrato de 10-20 anos e máis das esperadas nos dous grupos 
restantes.  

Tamén existe unha relación significativa entre os anos de 
antigüidade da empresa e a provincia na que se localiza. Así, na Coruña 
existen menos empresas cunha antigüidade menor de 10 anos das 
esperadas segundo a hipótese de independencia, mentres que existen 
máis das esperadas sobre todo no tramo de 10-20 anos. En Lugo, 
existen menos empresas con máis de 20 anos das esperadas, mentres 
que existen máis das esperadas sobre todo no tramo de 10-20 anos. En 
Ourense, existen menos empresas con menos de 10 anos das esperadas, 
mentres que existen máis das esperadas sobre todo no tramo de máis de 
20 anos. De acordo cos datos, Pontevedra foi a provincia onde se 
crearon máis empresas nos últimos dez anos, existindo máis empresas 
con menos de 10 anos das esperadas.  

A antigüidade da empresa no mercado non diferenza 
significativamente as medias das distintas frecuencias percibidas das 
condutas consideradas na enquisa.  

6.2.4. Tipo de clientes finais 

A distribución das empresas que participaron no estudo polo tipo 
de clientes recóllese na Táboa 4. 

A maioría das empresas entrevistadas dirixen a súa oferta tanto a 
consumidores individuais coma a empresas (45,8%), seguidas polas que 
se dirixen soamente a outras empresas e organizacións (41,1%).  
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Táboa 4. Distribución por tipo de clientes  

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe
acumulada

Outras empresas e organizacións 
Consumidores individuais 
Consumidores individuais e empresas 
Non contesta 
Total 

334
105
372

1
812

41,1 
12,9 
45,8 

0,1 
100,0 

41,1
54,1
99,9

100,0

Existe unha relación significativa entre o sector industrial e o tipo 
de clientes da empresa. Así, na industria manufactureira, no sector do 
transporte e no sector das actividades inmobiliarias existen menos 
empresas orientadas aos consumidores individuais das esperadas 
segundo a hipótese de independencia; mentres que sucede o contrario 
no caso da construción e da hostalería.  

O tipo de cliente diferenza significativamente a frecuencia 
percibida media dos diferentes grupos de empresas en algunhas das 
condutas consideradas na enquisa, como se indica na análise de cada 
unha. En xeral, os resultados manifestan que certas condutas son 
significativamente máis frecuentes cando a empresa ten como clientes a 
“individuos e empresas” e a “outras organizacións e empresas” que 
cando se dirixe só aos consumidores individuais. 

6.2.5. Número de empregados a tempo completo 

A distribución das empresas que participaron no estudo por 
tamaño, medido polo número de empregados a tempo completo, 
recóllese na Táboa 5. 
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Táboa 5. Distribución por tamaños 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe
acumulada

> 6 traballadores 
6-19 traballadores 
20-49 traballadores 
50-99 traballadores 
< 99 traballadores 
Non contesta 
Total 

11
419
254
77

113
5

812

1,4
51,6
31,3

9,5
15,2

0,6
100,0

1,4
53,0
84,2
93,7
99,4

100,0

Dado o carácter representativo da poboación de empresas galegas 
con máis de 5 traballadores e menos de 251 traballadores10, o 51,6% das 
empresas atópase no intervalo de 6-19 traballadores (172 empresas con 
6-10 empregados e 247 empresas con 11-19 empregados). Logo se 
sitúan as empresas que teñen entre 20 e 49 traballadores, que son o 
31,3% do total. 

Existe unha relación significativa entre o tamaño da empresa e o 
sector industrial. Así, na industria manufactureira existen máis empresas 
con 50-250 empregados das esperadas segundo a hipótese de 
independencia. No tramo 20-49 empregados existen máis empresas, 
sobre todo no sector da construción, das esperadas. No relativo ao 
tramo 6-19 empregados a maior desviación dáse nos sectores da 
hostalería e actividades inmobiliarias, nos que existen un número maior 
de empresas das esperadas segundo a hipótese de independencia.  

Tamén existe relación entre o tamaño da empresa e a súa 
antigüidade. No intervalo de 6-19 empregados sitúanse máis empresas 
cunha antigüidade menor a 20 anos, sucedendo o contrario no intervalo 
50-250 empregados.

Así mesmo atópase unha relación significativa entre o tamaño da 
empresa e o tipo de clientes aos que se dirixe. As empresas integradas 

10 A mostra acolle un número marxinal de empresas fora do intervalo establecido 6-
250. Dado o limitado do seu número non afectan aos resultados.  
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no intervalo 6-19 empregados oriéntanse máis aos clientes individuais; 
as empresas do intervalo 20-49 empregados, diríxense máis a 
consumidores individuais e mais empresas; e as empresas con 50-250 
empregados teñen máis como clientes a outras empresas e 
organizacións. 

O tamaño da empresa non diferenza significativamente as medias 
das distintas frecuencias percibidas das condutas consideradas na 
enquisa.

6.2.6. Situación do sector 

A distribución das empresas que participaron no estudo segundo 
a situación do sector, medido polo seu grao de crecemento, recóllese na 
Táboa 6. 

Como se pode comprobar, a maioría das empresas entrevistadas 
consideran que a súa situación é de descenso (50,5%), seguidas polas 
que creen que o mercado está estable (28,0%). Unicamente un 1,1% das 
empresas indicaba que o seu mercado amosaba un gran crecemento. 

Táboa 6. Distribución por situación do sector 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe 
acumulada 

O mercado amosa un gran 
crecemento/medra bastante 
O mercado medra un pouco 
O mercado está estable 
O mercado está en declive 
Non contesta 
Total

72
88

227
410

15
812

8,9
10,8
28,0
50,5

1,8
100,0

8,9
19,7
47,7
98,2

100,0

Tamén existe unha relación significativa entre o sector industrial e 
a situación percibida do sector. Así, na industria manufactureira un 
número de empresas maior do esperado segundo a hipótese de 
independencia di que o mercado está estable. A percepción máis 
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negativa atópase nos sectores da construción e do transporte; mentres 
que a máis favorable provén proporcionalmente do sector da hostalería.  

A situación percibida do mercado case non diferenza as 
percepcións sobre a frecuencia das condutas examinadas, agás tres 
delas: actuación de empresas ilegais/non autorizadas; fixación de prezos 
por baixo dos custos; e concesión de axudas ou subvencións públicas.  

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

6.3. Resultados da análise dos datos 

Neste apartado recóllense os resultados do estudo, amosando as 
porcentaxes correspondentes as diversas cuestións examinadas e 
identificando as relacións existentes entre as variables consideradas e as 
características das empresas. 

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

Este apartado recolle as respostas dos entrevistados a un 
conxunto de cuestións sobre a frecuencia de condutas anticompetitivas 
ou presuntamente anticompetitivas no seu sector. Obviamente, cando a 
resposta é que tal tipo de condutas é moi frecuente debería levar a unha 
análise máis polo miúdo nos sectores onde se perciban con máis 
frecuencia. 
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Na táboa 7 recóllese o número de entrevistados que responderon 
a cada unha das cuestións, así como a media aritmética e a desviación 
típica correspondentes.

Táboa 7. Número, media e desviación típica das cuestións da pregunta 6 
1 = Ocorre con moita frecuencia; 4= non ocorre 

nunca 
N Media Desv. típ. 

1. Actuación de empresas ilegais/non autorizadas
2. Fixación de prezos por baixo dos custos 
3. Acordos de fixación de prezos entre empresas 
rivais
4. Acordos entre empresas competidoras para 
repartise o mercado ou os clientes 
5. Acordos entre empresas para repartirse as 
fontes de aprovisionamento 
6. Acordos entre empresas para limitar (ou 
controlar) o desenvolvemento técnico 
7. Imposición do prezo de venda por parte dos 
subministradores ou dos distribuidores 
8. Fixación de prezos por unha empresa 
dominante co obxectivo de expulsar do mercado 
a súas rivais 
9. Fixación de prezos abusivos para os 
consumidores como consecuencia da posición de 
dominio dunha empresa 
10. Negativa inxustificada a satisfacer as 
demandas de compra de produtos ou servizos 
11. Aplicación a algunhas empresas de 
condicións desiguais nos contratos para 
prestacións equivalentes por parte dos 
subministradores 
12. Subordinación da celebración de contratos á 
aceptación de prestacións complementarias que 
non están relacionadas co obxecto do contrato 
13. Recomendacións das asociacións de 
empresas do sector de incrementar o prezo 
14. Acordos ou recomendacións que limitan a 
liberdade das empresas para facer descontos 
15. As empresas fabricantes dos produtos 
fíxanlle un prezo de venda aos distribuidores 

768
772

778

787

765

768

777

777

781

737

749

725

783

787

712

2,94 
2,66 

3,55 

3,64 

3,68 

3,72 

3,19 

3,33 

3,56 

3,66 

3,15 

3,49 

3,51 

3,67 

3,06 

1,01
1,06

,76

,69

,64

,59

1,00

,90

,77

,63

,94

,73

,82

,65

1,12
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16. Incorporación de cláusulas nos contratos a fin 
de inducir aos clientes do distribuidor de que non 
compre produtos que compitan cos seus 
17. Acordos para distribuír determinados 
produtos por un só canal de distribución 
18. Acordos entre empresas para participar 
fraudulentamente nunha puxa ou licitación 
pública
19. Establecemento pola Administración Pública 
de condicións que limitan inxustificadamente a 
participación dalgunhas empresas nos contratos 
públicos
20. Concesión de axudas ou subvencións 
públicas que favorecen a unhas empresas fronte a 
outras competidoras 

756

729

722

710

723

3,70 

3,54 

3,68 

3,31 

2,96 

,65

,79

,70

,98

,98

 En xeral, os entrevistados amosan unha percepción de que as 
condutas identificadas no cuestionario son moi infrecuentes, xa que a 
meirande parte das mesmas acada unha media superior a 3 (que indica 
que ocorre moi raramente). Soamente tres proposicións teñen medias 
por baixo dese valor, aínda que moi preto do mesmo: 

- Fixación de prezos por baixo dos custos (2,66). 
- Actuación de empresas ilegais/non autorizadas (2,94). 
- Concesión de axudas ou subvencións públicas que favorecen a 

unhas empresas fronte a outras competidoras (2,96). 

No outro extremo, entre as prácticas menos frecuentes sitúanse os 
acordos entre empresas competidoras para limitar (ou controlar) o 
desenvolvemento técnico, que acadan unha media de 3,72 (4 significa 
que se percibe que tal conduta non ocorre nunca). Tamén son percibidos 
como moi infrecuentes as seguintes condutas.  

-  Acordos entre empresas para repartirse as fontes de 
aprovisionamento (3,70). 
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- Incorporación de cláusulas nos contratos a fin de inducir aos 
clientes do distribuidor de que non compre produtos que 
compitan cos seus (3,68). 

- Acordos entre empresas para participar dun xeito fraudulento 
nunha puxa ou licitación pública (3,66). 

A enquisa tamén incorporaba unha pregunta aberta referida a 
outras condutas que, dende a perspectiva da competencia, o 
entrevistado considerara de interese mencionar. Entre os actos 
identificados os seguintes semellan os máis significativos: empresas 
ilegais que non son pechadas; desleixo da Administración; concesións 
administrativas as mesmas empresas; pagos retardados durante moito 
tempo polas Administracións; competencia desleal dende as fundacións, 
ONGs, universidades e Administracións Públicas; condicións 
administrativas diferentes en distintas Comunidades Autónomas; 
desprotección da propiedade intelectual; intervencionismo dos 
organismos públicos; intrusismo; irregularidades en contratos laborais; 
importacións asiáticas; axudas inxustas na hostalería; axudas ás 
empresas grandes; poder de negociación das grandes empresas; e 
excesiva regulación da actividade profesional.  

Aínda que situados na parte baixa da clasificación das percepcións 
examinadas, o feito de que os acordos de fixación de prezos entre 
empresas sexan considerados frecuentes no seu sector polo 9,6% das 
empresas entrevistadas, e que os acordos entre empresas competidoras 
para repartise o mercado o sexa polo 8,0% tamén indica a necesidade a 
investigar estas prácticas, de elevada gravidade dende o punto de vista 
da competencia. 

A crenza dos entrevistados sobre a frecuencia con que ocorren 
acordos de fixación de prezos entre empresas amosa unha forte 
correlación coa frecuencia con que se dan outras condutas restritivas da 
competencia; en outras palabras, cando un empresario considera que 
existen acordos de prezos tamén tende a crer que existen acordos para 
repartirse o mercado, acordos para limitar o progreso técnico, 
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imposición do prezo de venda por subministradores ou distribuidores, 
fixación de prezos por unha empresa dominante co obxectivo de 
expulsar del mercado as súas rivais e fixación de prezos abusivos para 
os consumidores como consecuencia da posesión dunha posición de 
dominio no mercado. Pódese falar, pois, dun certo efecto “halo” nas 
respostas dos entrevistados. 

Algunhas das respostas das empresas entrevistadas ao conxunto 
de cuestións sobre a frecuencia das condutas analizadas varía 
significativamente segundo o sector de actividade; porén apenas varían 
segundo os demais descritores (tamaño, localización, antigüidade, e 
outros). Non obstante, dos datos resulta claro que cando as empresas 
perciben a súa situación no mercado estable, en moitos casos iso ten 
como efecto considerar as actuacións contrarias á competencia como 
menos frecuentes.  

A continuación indicamos as condutas onde existen diferenzas 
significativas entre as percepcións dos responsables de empresas de 
diferentes sectores (as condutas que non aparecen amosan, por tanto, 
resultados semellantes entre os sectores), identificando aquel(es) 
sectores onde a percepción de condutas negativas, dende a perspectiva 
da competencia, é máis frecuente:  

1. Actuación de empresas ilegais/non autorizadas: Transporte 
e inmobiliario. 
2. Fixación de prezos por baixo dos custos: Transporte. 
3. Acordos de fixación de prezos entre empresas rivais: 
Transporte.
7. Imposición do prezo de venda por parte dos 
subministradores ou dos distribuidores: Transporte. 
8. Fixación de prezos por unha empresa dominante co 
obxectivo de expulsar do mercado a súas rivais: Transporte. 
10. Negativa inxustificada a satisfacer as demandas de compra 
de produtos ou servizos: Transporte. 
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11. Recomendacións das asociacións de empresas do sector de 
incrementar o prezo: Transporte. 
12. As empresas fabricantes dos produtos fixan un prezo de 
venda aos distribuidores: Construción e transporte. 
13. Establecemento pola Administración Pública de condicións 
que limitan inxustificadamente a participación dalgunhas 
empresas nos contratos públicos: Construción, transporte e 
inmobiliario. 

Dos resultados anteriores xurde claro o sector do transporte como 
no que existen máis problemas de competencia; aparecendo estes 
tamén, aínda que en menos condutas, nos sectores da construción e 
inmobiliario. Como xa se indicou, as datas de recollida dos datos 
coincidiron coa presenza xa da crise, sentido especialmente nese 
momento neses sectores.  

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

Das empresas que responderon a esta cuestión (768), o 30,1% 
(234) sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia. Deste 
conxunto 96 empresas din que a actuación de empresas ilegais ocorre 
con moita frecuencia. 

Táboa 8. Frecuencia de actuación de empresas ilegais/ non autorizadas 

 Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

96
138
257
280
768
44

812

11,5
17,0
31,7
34,5
94,6

5,4
100,0

12,1 
18,0 
33,5 
36,5 

100,0 

12,1
30,1
63,5

100,0
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Segundo as respostas dos entrevistados, no sector manufactureiro 
é onde se percibe menos frecuencia nesta variable, mentres que en 
hostalería, transporte e comunicación, e inmobiliarias se identifican máis 
actuacións desta natureza. Tamén existe a percepción de que a 
actuación de empresas ilegais é significativamente máis frecuente cando 
a empresa ten como clientes a “individuos e empresas” que nos outros 
casos.

Así mesmo existe a percepción de que esta actuación é 
significativamente menos frecuente cando a empresa ve a súa situación 
do seu mercado como estable.  

A crenza dos entrevistados sobre a frecuencia de actuación de 
empresas ilegais/non autorizadas correlaciónase coa frecuencia coa que 
acontece a meirande parte das outras condutas restritivas da 
competencia e, de xeito especial, coa frecuencia coa que se fixan prezos 
por baixo do custo.  

6.3.1.2. Frecuencia coa que no mercado se fixan os prezos por baixo 
dos custos 

Das empresas que responderon a esta cuestión (772), o 43,7% 
(337) sinala que esta fixación de prezos ocorre con moita ou bastante 
frecuencia; deste conxunto, 139 empresas din que os prezos están por 
baixo dos custos con moita frecuencia.  

Táboa 9. Frecuencia coa que no mercado se fixan os prezos por baixo dos custos 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

139
198
221
214
772
40

812

17,1
24,4
27,2
26,4
95,1

4,9
100,0

18,0 
25,6 
28,6 
27,7 

100,0 

18,0
43,7
72,3

100,0
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De novo, son os sectores de transporte e comunicacións, e 
inmobiliario onde se aprecia esta conduta como máis frecuente; polo 
contrario, percíbese que ocorre raramente no sector da hostalería. 
Tamén existe a percepción de que esta actuación é significativamente 
máis frecuente cando a empresa ten como clientes a “individuos e 
empresas” e “outras empresas e organizacións” que cando se dirixe só 
aos consumidores finais. 

As empresas de menos de 50 empregados teñen a percepción de 
que esta actuación é significativamente máis frecuente que as empresas 
de 50 ou máis traballadores. Pola súa banda, cando a empresa avalía a 
situación do seu mercado como “estable” esta actuación é percibida 
significativamente como menos frecuente que nos restantes casos.  

A crenza dos entrevistados sobre a frecuencia coa que se fixan 
prezos por baixo do custo correlaciónase coa frecuencia coa que 
acontece a meirande parte das outras condutas restritivas da 
competencia e, de xeito especial, coa frecuencia de actuación de 
empresas ilegais/non autorizadas. 

6.3.1.3. Frecuencia con que ocorren acordos de fixación de prezos 
entre empresas  

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

Das empresas que responderon a esta cuestión (778), o 9,6% (75) 
sinala que tales acordos ocorren con moita ou bastante frecuencia. Deste 
conxunto, 27 empresas din que os acordos de fixación de prezos 
ocorren con moita frecuencia.  
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Táboa 10. Frecuencia con que ocorren acordos de fixación de prezos entre 
empresas

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

27
48

166
537
778
34

812

3,3
5,9

20,4
66,1
95,8

4,2
100,0

3,5 
6,2 

21,3 
69,0 

100,0 

3,5
9,6

31,0
100,0

Aínda que a avaliación neste item indica que esta conduta é moi 
infrecuente, atópase unha diferenza significativa entre o sector do 
transporte e comunicacións e o resto, sendo no primeiro algo menos 
infrecuente.

A crenza dos entrevistados sobre a frecuencia con que ocorren 
acordos de fixación de prezos entre empresas amosa unha forte 
correlación (p < .001) coa frecuencia con que se dan outras condutas 
restritivas da competencia; en outras palabras, cando un empresario 
considera que existen acordos de prezos tamén tende a crer que existen 
acordos para repartirse o mercado (r = .635), acordos para repartirse as 
fontes de aprovisionamento (.444), acordos para limitar o progreso 
técnico (.452), e acordos ou recomendacións que limitan a liberdade das 
empresas para facer descontos (.389).  

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

Das empresas que responderon a esta cuestión (787), o 8,0% (63) 
sinala que tales acordos ocorren con moita ou bastante frecuencia. Deste 
conxunto 18 empresas din que os acordos entre empresas competidoras 
para repartirse o mercado se dan con moita frecuencia. 
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Táboa 11. Frecuencia con que ocorren acordos entre empresas competidoras para 
repartirse o mercado

Frecuencia Porcentaxe
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

18
45

134
590
787
25

812

2,2
5,5

16,5
72,7
96,9

3,1
100,0

2,3 
5,7 

17,0 
75,0 

100,0 

2,3
8,0

25,0
100,0

Tamén neste item apenas existen diferenzas entre as medias das 
empresas de diferentes sectores, sendo en todos os casos a percepción 
de que tal conduta ocorre moi raramente.  

Nesta variable o comentarios sobre correlación con outras 
variables é semellante ao recollido sobre os acordos para fixar o prezo 
entre empresas competidoras.  

6.3.1.5. Frecuencia con que ocorren acordos entre empresas para 
repartirse as fontes de aprovisionamento

Das empresas que responderon a esta cuestión (765), o 6,0% (46) 
sinala que tales acordos ocorren con moita ou bastante frecuencia. Deste 
conxunto só 14 empresas din que este tipo de acordos sucede con moita 
frecuencia.  

Tamén neste item apenas existen diferenzas entre as medias das 
empresas segundo tamaño e sector. Tampouco son significativas as 
diferenzas segundo a provincia onde están localizadas. 



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

63

Táboa 12. Frecuencia con que ocorren acordos entre empresas para repartirse as 
fontes de aprovisionamento 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

14
32

138
581
765
47

812

1,7
3,9

17,0
71,6
94,2

5,8
100,0

1,8 
4,2 

18,0 
75,9 

100,0 

1,8
6,0

24,1
100,0

Nesta variable, de novo, o comentario sobre correlación con outras 
variables é semellante ao recollido sobre os acordos para fixar o prezo 
entre empresas competidoras. Neste caso, adicionalmente, atópase unha 
forte correlación coa frecuencia de que se produzan negativas 
inxustificadas a satisfacer as demandas de compra de produtos ou 
servizos (.423). 

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

Das empresas que responderon a esta cuestión (768), o 5,2% (40) 
sinala que tales acordos ocorren con moita ou bastante frecuencia. Deste 
conxunto só 9 empresas din que este tipo de acordos sucede con moita 
frecuencia.  

Táboa 12. Frecuencia con que ocorren acordos entre empresas para limitar (ou 
controlar) o desenvolvemento técnico 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

9
31

126
602
768
44

812

1,1
3,8

15,5
74,1
94,6

5,4
100,0

1,2 
4,0 

16,4 
78,4 

100,0 

1,2
5,2

21,6
100,0
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Tamén neste item apenas existen diferenzas entre as medias das 
empresas segundo tamaño e sector. Tampouco son significativas as 
diferenzas segundo a provincia onde están localizadas. 

Os comentarios sobre correlación con outras variables son, nesta 
variable, semellantes aos recollidos sobre os acordos entre empresas 
para repartirse as fontes de aprovisionamento. 

6.3.1.7. Frecuencia coa que os subministradores ou distribuidores 
impoñen o prezo de venda

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

Das empresas que responderon a esta cuestión (777), o 25,2% 
(196) sinala que a fixación dos prezos ocorre con moita ou bastante 
frecuencia; deste conxunto, 69 empresas consideran que esta conduta se 
dá con moita frecuencia.  

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

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

69
127
163
418
777
35

812

8,5
15,6
20,1
51,5
95,7

4,3
100,0

8,9 
16,3 
21,0 
53,8 

100,0 

8,9
25,2
46,2

100,0

Neste item aprécianse diferenzas significativas entre as medias 
dalgúns sectores. A imposición do prezo de venda por distribuidores ou 
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subministradores é máis frecuente no sector “transporte e 
comunicacións” e menos frecuente no sector “hostalería”.  

A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que os subministradores ou distribuidores impoñen o prezo de 
venda é coa frecuencia con que unha empresa dominante fixa prezos co 
obxectivo de expulsar do mercado as súas rivais (r = .416), a frecuencia 
de acordos para distribuír determinados produtos por un só canal de 
distribución (.387) e a frecuencia coa que as empresas fabricante fixan o 
prezo de venda dos produtos aos distribuidores (.379). 

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

Das empresas que responderon a esta cuestión (777), o 19,2% 
(149) sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; deste 
conxunto 40 empresas din que tal fixación dos prezos sucede con moita 
frecuencia.  

Táboa 14. Frecuencia coa que unha empresa dominante fixa os prezos co obxectivo 
de expulsar do mercado aos seus rivais 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

40
109
177
451
777
35

812

4,9
13,4
21,8
55,5
95,7

4,3
100,0

5,1 
14,0 
22,8 
58,0 

100,0 

5,1
19,2
42,0

100,0

Tamén neste item aprécianse diferenzas significativas entre as 
medias dalgúns sectores. A fixación dos prezos por unha empresa 
dominante co obxectivo de expulsar do mercado aos seus rivais é máis 
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frecuente no sector “transporte e comunicacións” e menos frecuente no 
sector “hostalería”.  

A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que unha empresa dominante fixa prezos co obxectivo de expulsar 
do mercado aos seus rivais é coa frecuencia de coa que se fixan prezos 
abusivos para os consumidores como consecuencia da existencia dunha 
posición de dominio no mercado (r = .509), a frecuencia con que se 
impoñen os prezos de venda polos subministradores ou distribuidores 
(.416), e a frecuencia coa que as empresas aplican nos contratos 
condicións desiguais para prestacións equivalentes (.388). 

 6.3.1.9. Frecuencia coa que unha empresa dominante fixa prezos 
abusivos para os consumidores  

Das empresas que responderon a esta cuestión (781), o 10,8% (84) 
sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; deste conxunto, 
28 empresas consideran que esta conduta sucede con moita frecuencia.  

Táboa 15. Frecuencia coa que unha empresa dominante fixa prezos abusivos para 
os consumidores 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

28
56

146
551
781
31

812

3,4
6,9

18,0
67,9
96,2

3,8
100,0

3,6 
7,2 

18,7 
70,6 

100,0 

3,6
10,8
29,4

100,0

A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que unha empresa dominante fixa prezos abusivos para os 
consumidores é coa frecuencia coa que unha empresa dominante fixa 
prezos abusivos para eliminar do mercado aos seus rivais (r = .509). 
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Tamén se dá unha correlación forte da variable examinada coa 
frecuencia con que existe unha negativa inxustificada a satisfacer as 
demandas de compra de produtos ou servizos (.483) e a frecuencia coa 
que existen acordos ou recomendacións que limitan a liberdade das 
empresas para facer descontos (.476). 

6.3.1.10. Frecuencia coa que se producen negativas inxustificadas a 
satisfacer a demanda de compra de produtos ou servizos

Das empresas que responderon a esta cuestión (737), o 6,0% (44) 
sinala que estas prácticas ocorren con moita ou bastante frecuencia; 
deste conxunto, 10 empresas din que con moita frecuencia.  

Tamén neste item aprécianse diferenzas significativas entre as 
medias dalgúns sectores. A negativa inxustificada a satisfacer a demanda 
de compra de produtos ou servizos é máis frecuente no sector 
“transporte e comunicacións” e menos frecuente no sector “hostalería”. 
Tamén existe a percepción de que esta actuación é significativamente 
máis frecuente cando a empresa ten como clientes a “individuos e 
empresas” e a “outras organizacións e empresas” que cando se dirixe só 
aos consumidores individuais. 

Táboa 17. Frecuencia coa que se producen negativas inxustificadas a satisfacer a 
demanda de compra de produtos ou servizos  

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

10
34

151
542
737
75

812

1,2
4,2

18,6
66,7
90,8

9,2
100,0

1,4 
4,6 

20,5 
73,5 

100,0 

1,4
6,0

26,5
100,0

A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que se producen negativas inxustificadas a satisfacer a demanda de 
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compra de produtos ou servizos é coa frecuencia coa que se fixan 
prezos abusivos para os consumidores como consecuencia dunha 
posición de dominio no mercado (r = .483). Tamén se amosa unha 
correlación forte da variable examinada coa frecuencia de acordos para 
repartirse as fontes de subministración (.423) e a frecuencia coa que 
existen acordos ou recomendacións para limitar o desenvolvemento 
técnico (.418). 

6.3.1.11. Frecuencia coa que se aplican a algunhas empresas 
condicións desiguais nos contratos para prestacións equivalentes por 
parte dos subministradores

Das empresas que responderon a esta cuestión (749), o 25,6% 
(192) sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; deste 
conxunto 48 empresas din que con moita frecuencia.

Nesta cuestión non se aprecian diferenzas notables entre las 
medias dos sectores.  

Táboa 18. Frecuencia coa que se aplican a algunhas empresas condicións desiguais 
nos contratos para prestacións equivalentes por parte dos subministradores  

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

48
144
204
353
749
63

812

5,9
17,7
25,1
43,5
92,2

7,8
100,0

6,4 
19,2 
27,2 
47,1 

100,0 

6,4
25,6
52,9

100,0

A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que se aplican a algunhas empresas condicións desiguais nos 
contratos para prestacións equivalentes por parte dos subministradores 
é coa frecuencia con que a celebración de contratos se subordina á 



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

69

aceptación de prestacións complementarias (r = .486). Tamén resulta 
relevante a forte correlación da variable examinada coa frecuencia con 
que unha empresa dominante fixa os prezos co obxectivo de expulsar do 
mercado ás súas rivais (.388) 

6.3.1.12. Frecuencia coa que a celebración de contratos subordínase 
á aceptación de prestacións complementarias que non están 
relacionadas co obxecto do contrato 

Das empresas que responderon a esta cuestión (725), o 10,9% (79) 
sinala que, con moita ou bastante frecuencia, os contratos teñen termos 
confusos. Deste conxunto, 12 empresas din que iso sucede con moita 
frecuencia.  

Tamén neste item aprécianse diferenzas significativas entre as 
medias dalgúns sectores. A celebración de contratos subordínase á 
aceptación de prestacións complementarias que non están relacionadas 
co obxecto do contrato é máis frecuente no sector “transporte e 
comunicacións” que nos restantes sectores.  

Táboa 19. Frecuencia coa que a celebración de contratos subordínase á aceptación 
de prestacións complementarias que non están relacionadas co obxecto do contrato 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

12
67

199
447
725
87

812

1,5
8,3

24,5
55,0
89,3
10,7

100,0

1,7 
9,2 

27,4 
61,7 

100,0 

1,7
10,9
38,8

100,0

Así mesmo existe a percepción de que esta actuación é 
significativamente máis frecuente cando a empresa ten como clientes a 
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“individuos e empresas” que cando se dirixe só aos consumidores 
individuais. 

A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
con que a celebración de contratos se subordina á aceptación de 
prestacións complementarias é coa frecuencia coa que se aplican a 
algunhas empresas condicións desiguais nos contratos para prestacións 
equivalentes por parte dos subministradores (r = .486). Tamén resulta 
relevante a forte correlación da variable examinada coa frecuencia con 
que unha empresa dominante fixa prezos abusivos para os 
consumidores (.406). 

6.3.1.13. Frecuencia coa que as asociacións de empresas do sector 
recomendan incrementar o prezo 

Das empresas que responderon a esta cuestión (783), o 13,2% 
(103) sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; sendo 33 
as empresas que din que con moita frecuencia.   

Táboa 20. Frecuencia coa que as asociacións de empresas do sector recomendan 
incrementar o prezo 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

33
70

137
543
783
29

812

4,1
8,6

16,9
66,9
96,4

3,6
100,0

4,2 
8,9 

17,5 
69,3 

100,0 

4,2
13,2
30,7

100,0

Tamén neste item aprécianse diferenzas significativas entre as 
medias dalgúns sectores. As asociacións de empresas do sector 
“transporte e comunicacións” recomendan incrementar o prezo con máis 
frecuencia os restantes sectores.  
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Tamén existe a percepción de que esta actuación é 
significativamente máis frecuente cando a empresa ten como clientes a 
“individuos e empresas” e a “outras organizacións e empresas” que 
cando se dirixe só aos consumidores individuais. 

A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que as asociacións de empresas do sector recomendan incrementar 
o prezo é coa frecuencia de acordos ou recomendacións que limitan a 
liberdade das empresas para facer descontos (r = .395). Tamén resulta 
relevante a forte correlación da variable examinada coa frecuencia coa 
que se producen negativas inxustificadas a satisfacer as demandas de 
compra dos produtos (.386). 

6.3.1.14. Frecuencia coa que se producen acordos ou 
recomendacións que limitan a liberdade das empresas para facer 
descontos

Das empresas que responderon a esta cuestión (787), o 7,8% (61) 
sinala que tales limitacións ocorren con moita ou bastante frecuencia; 
sendo 11 as empresas que din que con moita frecuencia.  

Táboa 21. Frecuencia coa que se producen acordos ou recomendacións que limitan 
a liberdade das empresas para facer descontos 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

11
50

123
603
787
25

812

1,4
6,2

15,1
74,3
96,9

3,1
100,0

1,4 
6,4 

15,6 
76,6 

100,0 

1,4
7,8

23,4
100,0

Neste item non se aprecian diferenzas significativas entre as 
medias dos sectores considerados.  
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A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que producen acordos ou recomendacións que limitan a liberdade 
das empresas para facer descontos é coa frecuencia de fixación de 
prezos abusivos para os consumidores como consecuencia da existencia 
dunha posición de dominio no mercado (r = .476). Tamén resulta 
relevante a forte correlación da variable examinada coa frecuencia de 
acordos para repartirse o mercado ou os clientes (.457) e coa frecuencia 
coa que existen acordos para distribuír determinados produtos por un só 
canal de distribución (.436). 

6.3.1.15. Frecuencia coa que as empresas fabricantes lle fixan un 
prezo de venda aos distribuidores

Das empresas que responderon a esta cuestión (712), o 32,0% (228) 
sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; deste conxunto 
98 empresas din que con moita frecuencia ocorren este tipo de práctica.  

Táboa 22. Frecuencia coa que as empresas fabricantes lle fixan un prezo de venda 
aos distribuidores

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

98
130
109
375
712
100
812

12,1
16,0
13,4
46,2
87,7
12,3

100,0

13,8 
18,3 
15,3 
52,7 

100,0 

13,8
32,0
47,3

100,0

Tamén neste item aprécianse diferenzas significativas entre as 
medias dalgúns sectores. As empresas fixan o prezo de venda aos 
distribuidores con máis frecuencia nos sectores “construción” e 
“transporte e comunicacións” que nos restantes sectores.  
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A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que as empresas fabricantes lle fixan un prezo de venda aos 
distribuidores é coa frecuencia coa que existen acordos para distribuír 
determinados produtos por un só canal de distribución (r = .395) e coa 
frecuencia con que se establecen cláusulas nos contratos para limitar a 
competencia dos seus produtos (.341).

6.3.1.16. Frecuencia coa que nos contratos se establecen, cláusulas 
que teñen por finalidade inducir aos clientes do subministrador de 
que non compre produtos que compitan cos seus (do subministrador) 

Das empresas que responderon a esta cuestión (756), o 7,3% (55) 
sinala que tal competencia se dá con moita ou bastante frecuencia; 
sendo 13 as empresas que din que con moita frecuencia.  

Neste item non se aprecian diferenzas significativas entre as 
medias dos sectores considerados.   

Táboa 23. Frecuencia coa que se establecen nos contratos cláusulas que teñen por 
finalidade inducir aos clientes do subministrador de que non compre produtos que 
compitan cos seus 

Frecuencia Porcentaxe
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

13
42

103
598
756
56

812

1,6
5,2

12,7
73,6
93,1

6,9
100,0

1,7 
5,6 

13,6 
79,1 

100,0 

1,7
7,3

20,9
100,0

A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia do 
establecemento nos contratos de cláusulas que teñen por finalidade 
inducir aos clientes do subministrador de que non compren produtos 
que compitan cos seus é a frecuencia coa que existen acordos para 
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distribuír determinados produtos por un só canal de distribución (r = 
.504) e coa frecuencia con que existen acordos ou recomendacións que 
limitan a liberdade das empresas para facer descontos (.414).

6.3.1.17. Frecuencia coa que existen acordos para distribuír os 
produtos por un só canal  

Das empresas que responderon a esta cuestión (729), o 12,5% (91) 
sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; deste conxunto 
24 empresas din que con moita frecuencia.  

Táboa 24. Frecuencia coa que existen acordos para distribuír os produtos por un só 
canal

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

24
67

125
513
729
83

812

3,0
8,3

15,4
63,2
89,8
10,2

100,0

3,3 
9,2 

17,1 
70,4 

100,0 

3,3
12,5
29,6

100,0

Neste item non se aprecian diferenzas significativas entre as 
medias dos sectores considerados.  

A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que existen acordos para distribuír os produtos por un só canal é 
coa frecuencia de establecemento nos contratos de cláusulas que teñen 
por finalidade inducir aos clientes do subministrador de que non 
compren produtos que compitan cos seus (r = .504) e coa frecuencia con 
que existen acordos ou recomendacións que limitan a liberdade das 
empresas para facer descontos (.436).
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6.3.1.18. Frecuencia coa que existen acordos entre empresas para 
participar fraudulentamente nunha puxa ou licitación pública  

Das empresas que responderon a esta cuestión (722), o 7,8% (56) 
sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; deste conxunto 
23 empresas din que estes acordos ocorren con moita frecuencia.

Táboa 25. Frecuencia coa que existen acordos entre empresas para participar 
fraudulentamente nunha puxa ou licitación pública 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

23
33
94

572
722
90

812

2,8
4,1

11,6
70,4
88,9

111,1
100,0

3,2 
4,6 

13,0 
79,2 

100,0 

3,2
7,8

20,8
100,0

Neste item non se aprecian diferenzas significativas entre as 
medias dos sectores considerados.  

A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que existen acordos entre empresas para participar 
fraudulentamente nunha puxa ou licitación pública é coa frecuencia coa 
que se fixan prezos abusivos para os consumidores como consecuencia 
dunha posición de dominio no mercado (r = .386) e coa frecuencia con 
que a Administración Pública establece condición que limitan 
inxustificadamente a participación dalgunhas empresas nos concursos 
públicos (.366).

6.3.1.19. Frecuencia coa que a Administración Pública establece 
condición que limitan inxustificadamente a participación dalgunhas 
empresas nos concursos públicos
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Das empresas que responderon a esta cuestión (710), o 20,4 (145) 
sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; deste conxunto 
23 empresas din que con moita frecuencia ocorren este tipo de conduta.  

Táboa 26. Frecuencia coa que a Administración Pública establece condicións que 
limitan inxustificadamente a participación dalgunhas empresas nos concursos 
públicos

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

62
83

132
433
710
102
812

7,6
10,2
16,3
53,3
87,4
12,6

100,0

8,7 
11,7 
18,6 
61,0 

100,0 

8,7
20,4
39,0

100,0

Neste item aprécianse diferenzas significativas entre as medias 
dalgúns sectores. As empresas dos sectores “construción”, “transporte e 
comunicacións” e inmobilario perciben con máis frecuencia que as dos 
restantes sectores que a Administración Pública establece condicións que 
limitan inxustificadamente a participación dalgunhas empresas nos 
concursos públicos. 

Tamén existe a percepción de que esta actuación é 
significativamente máis frecuente cando a empresa ten como clientes a 
“individuos e empresas” e a “outras organizacións e empresas” que 
cando se dirixe só aos consumidores individuais. 

A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que a Administración Pública establece condición que limitan 
inxustificadamente a participación dalgunhas empresas nos concursos 
públicos é coa frecuencia coa que se conceden axudas ou subvencións 
públicas que favorecen a unhas empresas fronte a outras competidoras 
(r = .484) e coa frecuencia coa que existen acordos entre empresas para 
participar fraudulentamente nunha puxa ou licitación pública (.366).
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6.3.1.20. Frecuencia coa que se conceden axudas ou subvencións 
públicas que favorecen a unhas empresas fronte a outras 
competidoras

Das empresas que responderon a esta cuestión (723), o 34,6 (250) 
sinala que iso ocorre con moita ou bastante frecuencia; deste conxunto 
89 empresas din que a concentración de tales axudas ocorre con moita 
frecuencia.  

Táboa 27. Frecuencia coa que se conceden axudas ou subvencións públicas que 
favorecen a unhas empresas fronte a outras competidoras 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
Porcentaxe
acumulada

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

89
161
158
315
723
89

812

11,0
19,8
19,5
38,8
89,0
11,0

100,0

12,3 
22,3 
21,9 
43,6 

100,0 

12,3
34,6
56,4

100,0

Neste item non se aprecian diferenzas significativas entre as 
medias dos sectores considerados. Porén, existen diferenzas segundo o 
tamaño da empresa, de xeito que as empresas de menos de 50 
empregados teñen a percepción de que esta actuación é 
significativamente máis frecuente que as empresas de 50 ou máis 
traballadores.

Así mesmo existe a percepción de que esta actuación é 
significativamente máis frecuente cando a empresa avalía a situación do 
seu mercado como en descenso.

A variable coa que se correlaciona máis fortemente a frecuencia 
coa que se conceden axudas ou subvencións públicas que favorecen a 
unhas empresas fronte a outras competidoras é a frecuencia coa que a 
Administración Pública establece condición que limitan 
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inxustificadamente a participación dalgunhas empresas nos concursos 
públicos (r = .484) 

6.3.2. Grao no que as condutas anteriores dificultan a existencia 
dunha competencia xusta no mercado 

As empresas que responderon a esta cuestión (804), pensan en 
xeral, que as condutas anteriores dificultan a existencia dunha 
competencia xusta entre “bastante” e “pouco”, xa que a media acada o 
valor 2,35 (sendo 2=bastante e 3=pouco). En termos porcentuais, o 
54,1% (435) sinala que as condutas consideradas dificultan moito ou 
bastante a existencia dunha competencia xusta no mercado, mentres 
que o 45,9% restante (369) opina que tales condutas dificultan pouco ou 
nada a competencia.  

Táboa 28. Grao no que as condutas anteriores dificultan a existencia dunha 
competencia xusta no mercado  

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

Válida
Dificulta moito 
Dificulta bastante 
Dificulta pouco 
Non dificulta nada 
Total 
Perdidos      Sistema 
Total 

183
252
268
101
804

8
812

22,5 
31,0 
33,0 
12,4 
99,0 

1,0 
100,0 

22,8 
31,3 
33,3 
12,6 

100,0 

As valoracións sobre o grao no que as condutas anteriores 
dificultan a existencia dunha competencia xusta no mercado non varían 
significativamente segundo o sector de actividade, provincia de 
localización antigüidade, situación do sector e tamaño das empresas. 
Porén, varían segundo o tipo de cliente: cando o cliente son 
consumidores individuais, os responsables empresariais valoran que as 
condutas consideradas dificultan menos a existencia dunha competencia 
xusta que cando a empresa se dirixe a consumidores e empresas.  
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6.3.3. Grao no que as condutas anteriores dificultan a entrada no 
mercado doutros competidores potenciais 

Pola súa banda, respecto desta cuestión, os entrevistados (784), 
en xeral, pensan dun xeito parecido á anterior: as condutas identificadas 
dificultan a entrada no mercado doutros competidores potenciais entre 
“bastante” e “pouco”, cunha media neste caso de 2,49 (2=bastante e 
3=pouco). En termos porcentuais, o 49,7% (390) sinala que as condutas 
consideradas dificultan moito ou bastante a entrada de novas empresas 
no mercado, mentres que o 50,3% restante (394) opina que tales 
condutas a dificultan pouco ou nada.  

Táboa 29. Grao no que as condutas anteriores limitan a entrada no mercado 
doutros competidores potenciais 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

Válida
Dificulta moito 
Dificulta bastante 
Dificulta pouco 
Non dificulta nada 
Total 
Perdidos      Sistema 
Total 

165
225
235
159
784
28

812

20,3 
27,7 
28,9 
19,6 
96,6 

3,4 
100,0 

21,0 
28,7 
30,0 
20,3 

100,0 

As valoracións sobre o grao no que as condutas anteriores limitan 
a entrada no mercado doutros competidores potenciais non varían 
significativamente por provincia de localización, antigüidade, situación 
do sector e tamaño das empresas, aínda que si o fan segundo o sector 
de actividade. As diferenzas significativas de medias danse entre os 
sectores da hostalería e do transporte e comunicación. Mentres que a 
puntuación do segundo indica unha crenza forte sobre que algunhas das 
condutas anteriores dificultan bastante a competencia, a crenza do 
primeiro e significativamente menor.  

Tamén existen diferenzas significativas segundo o tipo de cliente: 
cando o cliente son consumidores individuais, as condutas consideradas 
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se valora que dificultan menos a entrada de novas empresas no mercado 
que cando a empresa se dirixe a consumidores e empresas.  

6.3.4. Valoración xeral da frecuencia das condutas restritivas da 
competencia 

Esta cuestión permitía unha valoración entre 1 e 10. Consideramos 
que o sentido máis positivo da mesma ven dado polas puntuacións 1-2-
3, que recollen a idea de que no sector non hai condutas que limitan a 
competencia. Estas puntuacións foron dadas polo 28,3% dos que 
responderon a mesma (118 empresas).  

Polo contrario, o polo negativo da escala ven dado polas 
puntuacións 8-9-10. Estas puntuacións foron indicadas polo 38,8% dos 
que responderon á pregunta (312 empresas).  

Táboa 30. Valoración xeral da frecuencia das condutas restritivas da competencia 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
acumulada

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

41
27
50
62

142
75
95

122
66

124
804

8
812

5,0
3,3
6,2
7,6

17,5
9,2

11,7
15,0

8,1
15,3
99,0

1,0
100,0

5,1
8,5

14,7
22,4
40,0
49,4
61,2
76,4
84,6

100,0

A media aritmética acada un valor de 4,52 cunha desviación típica 
de 2,57. Entón, a valoración xeral dos empresarios galegos é que existen 



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

81

condutas que limitan a competencia pero a súa frecuencia non é moi 
elevada. Esta valoración xeral non varía significativamente segundo 
provincia de localización, antigüidade, tipo de cliente, situación do 
sector e tamaño das empresas. 

As diferenzas significativas de medias danse entre os sectores da 
manufactureiro e do “transporte e comunicación”. Mentres que a 
puntuación do segundo indica unha crenza forte na frecuencia 
dalgunhas das condutas restritivas anteriores, a crenza do primeiro e 
que non o son.  

 6.3.5. Valoración xeral da existencia de barreiras á entrada de novas 
empresas nos mercados 

Esta cuestión permitía unha valoración entre 1 e 10. Considérase 
que o sentido máis positivo da mesma ven dado polas puntuacións 8-9-
10, que recollen a idea de que o sector está libre de barreiras á entrada. 
Estas puntuacións foron dadas polo 14,9% dos que responderon a 
mesma (118 empresas).  

Polo contrario, o polo negativo da escala ven dado polas 
puntuacións 1-2-3. Estas puntuacións foron indicadas polo 39,2% dos 
que responderon á pregunta (310 empresas).  

Táboa 31. Valoración xeral das barreiras á entrada no sector 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
acumulada

Válidas  1 
2
3
4
5
6
7
8

117
110
83
60

170
78
55
54

14,4
13,5
10,2

7,4
20,9

9,6
6,8
6,7

14,8
28,7
39,2
46,8
68,3
78,1
85,1
91,9
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9
10
Total 
Perdidos Sistema 
Total 

23
41

791
21

812

2,8
5,0

97,4
2,6

100,0

94,8
100,0

A media aritmética acada un valor de 6,37 cunha desviación típica 
de 2,57. Entón, a valoración xeral dos empresarios galegos é que os 
sectores económicos están bastante abertos á entrada de novas 
empresas, se ben existe unha certa heteroxeneidade na opinión das 
persoas que responderon.  

A valoración xeral da existencia de barreiras á entrada non varía 
significativamente segundo a provincia de localización, o tipo de cliente, 
a situación do sector e o tamaño das empresas.  

As diferenzas significativas de medias danse entre o sector do 
“transporte e comunicación” e o resto. Mentres que a puntuación do 
primeiro indica unha crenza forte sobre que o mercado está pechado, a 
crenza dos restantes sectores é significativamente máis favorable. 
Tamén a antigüidade da empresa inflúe sobre esta valoración xeral: os 
responsables das empresas con menos de 10 anos no mercado pensan 
que o mercado está máis pechado que os das empresas con máis de 20 
anos, que o perciben máis aberto.  

6.3.5. Evolución da ocorrencia das condutas limitadoras da 
competencia  no último ano 

Polo que se refire á evolución da ocorrencia das condutas 
limitadoras da competencia no último ano, a meirande parte dos 
responsables empresariais que responderon opina que a frecuencia das 
condutas non se modificou no último ano (67,7%). Os que pensan que 
tales prácticas aumentaron (27,0%) superan en algo máis de 20 puntos 
ós que opinan que diminuíron (5,0%). 
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Táboa 26. Evolución da ocorrencia das condutas limitadoras da competencia  no 
último ano 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe
acumulada

Aumentaron
Diminuíron 
Non variaron 
Total 

219
43

550
812

27,0
5,3

67,7
100,0

27,0
32,3

100,0

A valoración xeral da evolución da ocorrencia das condutas 
limitadoras da competencia no último ano non varía significativamente 
segundo o tamaño das empresas nin o sector. Unicamente varía coa 
antigüidade da empresa, de xeito que existe un incremento percibido 
respecto do nivel esperado nas empresas de menos de 10 anos de 
antigüidade, mentres que o resultado contrario atópase nas empresas 
con máis de 20 anos no mercado. 

6.3.6. Cuestións sobre o grao de acordo, ou desacordo, dos 
entrevistados cun conxunto de proposicións relativas á competencia 

O punto 12 do cuestionario abrangue un conxunto de preguntas 
ás que o entrevistado tiña que indicar o seu grao de acordo/desacordo. 
Estas cuestións teñen que ver co coñecemento da normativa sobre 
defensa da competencia, a regulación existente no mercado, as sancións 
ás empresas que non respectan as normas e o efecto da competencia na 
supervivencia e competitividade das empresas galegas.  

Das 12 proposicións relativas a valores e percepcións dos 
entrevistados recollidas neste apartado, as que acadan un maior acordo 
(por riba de 3) son soamente dúas: 

- É importante que existan órganos que defendan a libre 
competencia nos mercados (3,64). 
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- As empresas de meu sector teñen prezos semellantes como 
consecuencia das condicións de competencia, non porque existan 
acordos entre elas (3,30). 

Polo contrario, nas que o desacordo coa proposición é maior (por 
baixo de 2,5), son as seguintes:  

- As sancións ás empresas que infrinxen a lei de defensa da 
competencia son excesivas (2,04). 
- A miña empresa sofre unha competencia inxusta por causa 
das axudas públicas concedidas ás empresas rivais (2,22). 
- Non se deberían prohibir os acordos de fixar prezos e 
outras condicións comerciais entre empresas do mesmo sector 
(2,25).
- A información que necesitan as empresas para cumprir coa 
lexislación de defensa da competencia é fácil de entender (2,45). 
- Se houbera máis competencia no sector, a miña empresa 
tería problemas para sobrevivir (2,45). 
- Paréceme correcto que as empresas que dispoñen de poder 
de mercado o utilicen para lograr os seus obxectivos (2,45). 

A opinión sobre as proposicións varía, nalgúns items, segundo o 
sector no que actúa a empresa, e noutros segundo o seu tamaño. Polo 
contrario, a antigüidade e a localización provincial da empresas, agás 
nun item, non afectan as respostas. O tipo de cliente e a situación do 
mercado non inciden en ningún item.  

As proposicións nas que existen diferencias entre os sectores de 
actividade son as seguintes: 

- Coñezo bastante ben a normativa sobre defensa da 
competencia: As empresas do sector do transporte están 
significativamente menos de acordo coa proposición.  
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- As sancións ás empresas que infrinxen a lei de defensa da 
competencia son excesivas: As empresas do sector do transporte 
están significativamente máis de acordo coa proposición.  
- As empresas de meu sector teñen prezos semellantes como 
consecuencia das condicións de competencia, non porque existan 
acordos entre elas: As empresas do sector do transporte están 
significativamente menos de acordo coa proposición. 
- Paréceme correcto que as empresas que dispoñen de poder 
de mercado o utilicen para lograr os seus obxectivos: As empresas 
do sector da hostalería están significativamente máis de acordo 
coa proposición. 

Pola súa banda, existen diferenzas entre as respostas das 
empresas segundo o seu tamaño nas seguintes proposicións: 

- A información que necesitan as empresas para cumprir coa 
lexislación de defensa da competencia é fácil de entender: As 
empresas máis pequenas están significativamente menos de 
acordo coa proposición. 
- Un aumento no grao de competencia nos mercados galegos 
melloraría a competitividade das empresas galegas: As empresas 
máis pequenas están significativamente menos de acordo coa 
proposición. 
- É importante que existan órganos que defendan a libre 
competencia nos mercados: As empresas máis pequenas e as máis 
grandes están significativamente máis de acordo coa proposición 
que as empresas situadas no intervalo medio. 

Táboa 28. Medias e desviacións típicas correspondentes ás cuestións do punto 12 
do cuestionario 

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

1. Coñezo bastante ben a normativa sobre defensa da 
competencia 
2. A información que necesitan as empresas para cumprir coa 
lexislación de defensa da competencia é fácil de entender 

2,42 

2,45 

,95

,97
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3. A regulación existente no meu sector permite unha 
competencia xusta e libre 
4. As sancións ás empresas que infrinxen a lei de defensa da 
competencia son excesivas 
5. É demasiado fácil para as empresas vulnerar a lei de defensa 
da competencia con impunidade 
6. Un aumento no grao de competencia nos mercados galegos 
melloraría a competitividade das empresas galegas 
7. Non se deberían prohibir os acordos de fixar prezos e outras 
condicións comerciais entre empresas do mesmo sector 
8. As empresas de meu sector teñen prezos semellantes como 
consecuencia das condicións de competencia, non porque 
existan acordos entre elas 
9. Se houbera máis competencia no sector, a miña empresa 
tería problemas para sobrevivir
10. Paréceme correcto que as empresas que dispoñen de poder 
de mercado o utilicen para lograr os seus obxectivos 
11. É importante que existan órganos que defendan a libre 
competencia nos mercados 
12. A miña empresa sofre unha competencia inxusta por causa 
das axudas públicas concedidas ás empresas rivais 

2,79 

2,04 

2,87 

2,87 

2,25 

3,30 

2,45 

2,45 

3,64 

2,22 

1,03

1,02

1,04

1,05

1,18

0,89

1,15

1,14

,64

1,19

En relación ao coñecemento da normativa de defensa da 
competencia, aínda que este segue a ser limitado, os datos amosan un 
forte medre deste, xa que o 13% di ter un bo coñecemento da mesma, 
cando no estudo correspondente a 2007 esta porcentaxe só acadaba o 
3% dos entrevistados.  

Existe unha idea xeralizada de que a regulación no mercado é 
suficiente para que exista unha competencia xusta e libre. Así mesmo, a 
meirande parte dos entrevistados cre que as sancións ás empresas que 
infrinxen a lei de defensa da competencia non son excesivas e, polo 
tanto, que resultan axeitadas. Tamén a maioría (64,4%) opina que ás 
empresas lles resulta doado vulnerar a lei de defensa da competencia 
con impunidade. Este dato indica a relevancia de asumir un enfoque 
proactivo na procura das condutas ilícitas neste ámbito. A sinalar que 
neste item as respostas das empresas localizadas en Lugo e Ourense son 
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significativamente diferentes das situadas en Pontevedra: estas últimas 
son as que en maior medida creen que non é doado vulnerar as normas 
da competencia con impunidade.

Na cuestión relativa aos acordos de prezos entre empresas 
competidoras é salientable a existencia dunha porcentaxe non 
desprezable (41,9%) de empresarios que non avalían negativamente tales 
acordos; ademais esta porcentaxe incrementouse respecto dos 
resultados do ano anterior, en que acadaba o 32,8%. Este resultado pon 
de manifesto a importancia de desenvolver un esforzo orientado a mudar 
esta cultura, xa que os acordos de prezos entre empresas competidoras 
constitúen unha das condutas restritivas da competencia máis graves. Se 
non existe unha avaliación negativa sobre a mesma, a probabilidade de 
que os acordos se produzan se incrementa notablemente. 

Algo parecido ao comentado no punto anterior acontece cando se 
considera a utilización polas empresas do seu poder de mercado para 
acadar os seus obxectivos, xa que tamén neste caso unha porcentaxe 
non desprezable de empresarios (51,6%) non avalía negativamente esta 
conduta. O dito anteriormente é válido neste punto. 

A porcentaxe de arredor dun 40% de entrevistados cuns valores e 
unha cultura non favorable a competencia nos mercados  -derivada das 
consideracións dos dous puntos anteriores- vese reforzada co dato de 
que  o 31,0% dos entrevistados non relacione o respecto das normas de 
defensa da competencia co incremento da competitividade das 
empresas. Malia a existencia deste grupo, a maioría dos empresarios 
consultados (69,0%) manifesta estar bastante/moi de acordo coa 
proposición de que un aumento no grao de competencia nos mercados 
galegos melloraría a competitivade das empresas galegas. 

Evidentemente a valoración negativa sobre a competencia ven, 
sobre todo, do temor deses entrevistados a que a rivalidade afecte á 
supervivencia da súa empresa. Neste sentido, o 49,0% dos entrevistados 
indica que unha maior rivalidade lle podería xerar problemas 
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importantes. Estes efectos negativos son subliñados polo 25,1% dos 
entrevistados que responderon a esta cuestión. Esta porcentaxe dobra a 
existente no ano 2007, que era do 12,1% 

Un aspecto relevante para os novos órganos de defensa da 
competencia de Galicia é a relativa ao grao de importancia asignada 
polos empresarios á existencia de institucións que defendan a 
competencia. Débese subliñar que o 85,9% dos entrevistados 
responderon mostrando o seu acordo coa proposición: “É importante que 
existan órganos que defendan a competencia nos mercados”.  Esta 
porcentaxe supón unha pequena diminución respecto da cifra acadada 
no ano 2007, que foi o 89,8%. 

No que atinxe ás axudas públicas, a maioría dos entrevistados que 
responderon a esta pregunta non cre que as subvencións prexudiquen a 
súa empresa, se ben existe un 22,4% que indica que a súa empresa sofre 
unha competencia inxusta por causa de tales axudas.  

6.3.7.1. Coñecemento da normativa sobre defensa da competencia  

As respostas dos entrevistados á primeira cuestión indican que o 
49,5% ten un notable descoñecemento da normativa de defensa da 
competencia. Soamente o 13,0% (101 empresas) do total entrevistado di 
ter un bo coñecemento da mesma; mentres que o 26,1% opina que ten 
bastante coñecemento.   

Táboa 32. Coñezo ben a normativa sobre defensa da competencia 

 Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

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

161
224
291
101
777
35

812

19,8 
27,6 
35,8 
12,4 
95,7 

4,3 
100,0 

20,7
28,8
37,5
13,0

100,0



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

89

Se se atende aos sectores, nesta cuestión existe unha diferenza 
significativa entre as empresas do sector de “transportes e 
comunicacións” e máis o resto, dándose nese sector a puntuación máis 
baixa, é dicir, o menor coñecemento.  

O coñecemento da normativa sobre defensa da competencia 
correlaciónase significativamente coa facilidade de comprensión da 
información necesaria para cumprir coa normativa correspondente (r = 
.434).

6.3.7.2. Facilidade das empresas para entender a normativa de 
defensa da competencia 

Dos entrevistados que responderon a esta cuestión, o 50,4% indica 
que a información necesaria para cumprir coa lexislación sobre 
competencia non é doada de entender, mentres que o 49,5% restante 
opina que é moi fácil ou bastante fácil entendela.  

A facilidade percibida das empresas para entender a información 
sobre a normativa sobre defensa da competencia parece estar afectada 
nalgunha medida pola provincia onde se localiza a empresa, a súa 
antigüidade e o seu tamaño. Así, as localizadas en Ourense indican 
maior dificultade que as das provincias de Lugo e Pontevedra; na mesma 
liña, as máis novas e máis pequenas amosan maior dificultade que as 
máis vellas e grandes.  

Táboa 33. A información que necesitan as empresas para cumprir coa lexislación de 
defensa da competencia é fácil de entender 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

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

123
193
214
96

626
186
812

15,1 
23,8 
26,4 
11,8 
77,1 
22,9 

100,0 

19,6
30,8
34,2
15,3

100,0
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Pola súa banda, esta variable correlaciónase co coñecemento da 
normativa sobre defensa da competencia (r = .434) e que a proposición 
“a regulación existente no meu sector permite unha competencia xusta e 
libre” (.221).  

6.3.7.3. Regulación existente no mercado para que exista unha 
competencia xusta e libre 

As respostas dos entrevistados indican que o 66,7% cre que existe 
unha regulación suficiente para que a competencia sexa xusta e libre, 
mentres que o 33,3% restante opina que non existe regulación dabondo 
para acadar este obxectivo.  

Táboa 34. Existe suficiente regulación no mercado no que opero para que exista 
unha competencia xusta e libre 

 Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

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

118
124
276
208
726
86

812

14,5 
15,3 
34,0 
25,6 
89,4 
10,6 

100,0 

16,3
17,1
38,0
28,7

100,0

A existencia de regulación suficiente no mercado para que exista 
unha competencia xusta e libre correlaciónase positivamente coas 
proposicións “as empresas do meu sector teñen prezos semellantes 
como consecuencia das condicións de competencia” (r = .240) e “a 
información que necesitan as empresas para cumprir coa lexislación de 
defensa da competencia é fácil de entender” (.221). Polo contrario, a 
correlación de esta variable é negativa e significativa coas proposicións 
“a miña empresa sofre unha competencia inxusta por causa das axudas 
públicas concedidas a empresas rivais” (-.228) e “é demasiado fácil para 
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as empresas vulnerar a lei de defensa da competencia con impunidade” 
(-.219).

6.3.7.4. Equilibrio das sancións polo incumprimento das normas de 
defensa da competencia 

As respostas dos entrevistados sobre se as sancións ás empresas 
que infrinxen a lei de defensa da competencia son excesivas indican que 
o 69,6% dos mesmos non as considera excesivas, mentres que o 30,4% 
restante pensa que o son.

Táboa 35. As sancións ás empresas que infrinxen a lei de defensa da competencia 
son excesivas 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

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

177
146
84
57

464
348
812

21,8 
18,0 
10,3 

7,0 
57,1 
42,9 

100,0 

38,1
31,5
18,1
12,3

100,0

A avaliación das sancións como excesivas diferenza 
significativamente as empresas do “transporte e comunicación” das 
“inmobiliarias”, sendo o grado de acordo coa proposición maior nas 
primeiras que nas segundas.  

A percepción de que as sancións ás empresas que infrinxen a lei 
de defensa da competencia son excesivas correlaciónase negativamente 
coa proposición “é demasiado fácil para as empresas vulnerar a lei de 
defensa da competencia con impunidade” (-.195).  
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6.3.7.5. Facilidade das empresas para vulnerar con impunidade as  
normas de defensa da competencia  

As respostas dos entrevistados sobre a facilidade que teñen as 
empresas para non cumprir as normas de defensa da competencia e non 
ser sancionadas por elo indican que o 64,4% dos mesmos cre que ás 
empresas lles resulta doado vulnerar a lei de defensa da competencia 
con impunidade, mentres que o 35,6% restante pensa que non é tan fácil 
saír impune cando se vulnera a norma.  

Táboa 36. É demasiado fácil para as empresas vulnerar a lei de defensa da 
competencia con impunidade 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

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

87
122
194
219
622
190
812

10,7 
15,0 
23,9 
27,0 
76,6 
23,4 

100,0 

14,0
19,6
31,2
35,2

100,0

A percepción de que resulta “demasiado fácil para as empresas 
vulnerar a lei de defensa da competencia con impunidade” correlaciónase 
negativamente coa proposición “a regulación existente no meu sector 
permite unha competencia xusta e libre” (-.219).  

6.3.7.6. Contribución da competencia á competitividade das 
empresas galegas  

O respecto das normas de defensa da competencia ten como 
consecuencia, entre outras, o incremento da competitividade das 
empresas, xa que a competencia obriga a que melloren as súas 
prácticas. Malia esta consecuencia positiva verificada pola investigación, 
o 31,0% dos entrevistados non se amosan de acordo con esta relación, 
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especialmente un 15,7% que indica o seu total desacordo coa mesma. 
Fronte a esta visión, a maioría dos empresarios consultados (69,1%) 
manifesta estar bastante/moi de acordo coa proposición de que un 
aumento no grao de competencia nos mercados galegos melloraría a 
competitivade das empresas galegas.  

Táboa 37. Na miña opinión, un aumento no grao de competencia nos mercados 
galegos melloraría a competitividade das empresas galegas 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

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

121
118
267
266
772
40

812

14,9 
14,5 
32,9 
32,8 
95,1 

4,9 
100,0 

15,7
15,3
34,6
34,5

100,0

A contribución da competencia á competitividade das empresas 
galegas está afectada polo tamaño da empresa. Así, as máis pequenas 
están menos de acordo co efecto positivo da competencia que as máis 
grandes.  

A idea de que “un aumento no grao de competencia nos mercados 
galegos melloraría a competitividade das empresas galegas” ten unha 
correlación positiva significativa coa proposición “é importante que 
existan órganos que defendan a libre competencia nos mercados” (r = 
.155); polo contrario, correlaciónase negativamente coas proposicións 
“se houbese máis competencia no sector a miña empresa tería 
problemas para sobrevivir” (-.155) e “non se deberían prohibir os 
acordos de fixar prezos e outras condicións comerciais entre empresas 
do mesmo sector” (-.100).
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6.3.7.7. Valoración dos acordos de prezos entre competidores 

As respostas dos entrevistados á cuestión relativa aos acordos de 
prezos entre empresas competidoras -unha das condutas máis graves 
entre as que restrinxen a competencia- indican que unha porcentaxe 
non desprezable de empresarios non a avalía negativamente, xa que o 
41,9% dos entrevistados manifesta estar moi ou bastante de acordo coa 
proposición: “Os acordos entre empresas para fixar prezos e outras 
condicións comerciais non deberían prohibirse”. O 58,0% restante ten, 
pola súa parte, unha valoración negativa de tales acordos e rexeita que 
non se prohiban.  

Táboa 38. Os acordos entre empresas para fixar prezos e outras condicións 
comerciais non se deberían prohibir 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

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

297
147
151
170
765
47

812

36,6 
18,1 
18,6 
20,9 
94,2 

5,8 
100,0 

38,8
19,2
19,7
22,2

100,0

Os entrevistados que creen que os acordos de prezos entre 
empresas competidoras non deberían prohibirse tamén opinan que “se 
houbese mías competencia no sector, a miña empresa tería problemas 
para sobrevivir” (r = .107); polo contrario, correlaciónase negativamente 
coa proposición “un aumento no grao de competencia nos mercados 
galegos melloraría a competitividade das empresas galegas” (-.100). 

6.3.7.8. Valoración das coincidencias dos prezos entre competidores 

As respostas dos entrevistados á cuestión relativa ás causas sobre 
as posibles coincidencias nos prezos dos produtos de empresas 
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competidoras  indican que a meirande parte dos que responden 
considera que tales semellanzas non están causadas por acordos, senón 
que son consecuencia da propia dinámica competitiva, xa que o 85,1% 
dos entrevistados manifesta estar moi ou bastante de acordo coa 
proposición: “As empresas do meu sector teñen prezos semellantes 
como consecuencia das condicións de competencia, non porque existan 
acordos entre elas”. O 15,0% restante opina, pola contra, que tales 
similitudes se deben a existencia de acordos.  

Táboa 39. As empresas do meu sector teñen prezos semellantes como 
consecuencia das condicións de competencia, non porque existan acordos entre 
elas

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

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

56
60

252
406
774
38

812

6,9 
7,4 

31,0 
50,0 
95,3 

4,7 
100,0 

7,2
7,8

32,6
52,5

100,0

A percepción sobre este item está afectada polo sector no que 
actúa a empresa. As empresas que operan no sector do “transporte e 
comunicación” amosan un maior grao de desacordo coa idea recollida na 
proposición.  

Os entrevistados que creen que as semellanzas nos prezos dos 
produtos no seu sector son consecuencia da competencia e non de 
acordos de prezos entre empresas competidoras tamén tenden a ver 
importante a existencia de órganos de defensa da competencia (r = 
.249) e que a regulación existente no seu sector permite unha 
competencia xusta e libre (.240).  
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6.3.7.9. Efecto do incremento da rivalidade no mercado na 
supervivencia da empresa 

As respostas dos entrevistados sobre a ameaza que suporía para a 
súa empresa un incremento na rivalidade no seu mercado indican que 
para o 51,0% dos mesmos tal aumento non suporía unha ameaza; polo 
contrario, o 49,0% 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 (66).  

Táboa 40. No caso de que se incrementara a rivalidade no meu sector, 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 

225
175
187
197
784
28

812

27,7 
21,6 
23,0 
24,3 
96,6 

3,4 
100,0 

28,7
22,3
23,9
25,1

100,0

Canto máis de acordo estean os entrevistados coa afirmación de 
que no caso de incrementarse a competencia no seu sector terían 
problemas para sobrevivir, máis en desacordo están coa de que un 
aumento do grao de competencia nos mercados galegos melloraría a 
competitividade das empresas galegas (r = -.182).  

6.3.7.10. Valoración dos abusos da posición de dominio no mercado 

As respostas dos entrevistados á utilización polas empresas do 
seu poder de mercado para acadar os seus obxectivos -unha das 
condutas máis graves entre as que restrinxen a competencia-  indican 
que unha porcentaxe non desprezable de empresarios non a avalía 
negativamente xa que o 51,6% afirma estar moi ou bastante de acordo 
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coa proposición: “Paréceme ben que as empresas que dispoñen de poder 
de mercado o utilicen para lograr os seus obxectivos”. O 48,4% restante 
ten, polo contrario, unha valoración negativa do recurso a tales condutas 
abusivas.  

Táboa 41. Paréceme ben que as empresas que dispoñen de poder de mercado o 
utilicen para lograr os seus obxectivos 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

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

226
142
214
178
760
52

812

27,8 
17,5 
26,4 
21,9 
93,6 

6,4 
100,0 

29,7
18,7
28,2
23,4

100,0

A percepción sobre este item está afectada polo sector no que 
actúa a empresa. Neste caso, as empresas que operan no sector da 
“hostalería” amosan un acordo significativamente maior coa proposición 
que as empresas da “construción”.  

6.3.7.11. Importancia asignada á existencia de órganos que defendan 
a competencia 

O 95,9% dos entrevistados que responderon a esta cuestión 
mostran o seu acordo coa proposición: “É importante que existan 
órganos que defendan a competencia nos mercados”.  Dos que amosan o 
seu desacordo coa importancia destes órganos, destaca un 2,5% dos 
entrevistados (20) que se manifestan totalmente en desacordo, mentres 
que un 1,5% adicional di estar “bastante en desacordo”. 

A importancia de que existan órganos de defensa da competencia 
está influída polo tamaño da empresa. Así, as empresas con 20-49 
traballadores ven menos importante estes órganos que as empresas 
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máis pequenas (6-19 empregados) e as máis grandes (50 ou máis 
empregados).  

Táboa 42. É importante que existan órganos que defendan a libre competencia nos 
mercados 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

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

20
12

199
564
795
17

812

2,5 
1,5 

24,5 
69,5 
97,9 

2,1 
100,0 

2,5
1,5

25,0
70,9

100,0

Canto maior é a importancia asignada á existencia de órganos que 
defendan a competencia, máis de acordo están os entrevistados co feito 
de que nos mercados os prezos semellantes sexan consecuencia da 
competencia e non de acordos entre empresas, á vista da significativa 
correlación existente entre ambas variables (r = .249), así como do 
efecto positivo do aumento do grao de competencia na competitividade 
das empresas galegas (.281). Polo contrario, a correlación entre a 
importancia da existencia de órganos de defensa da competencia é 
negativa coa percepción de que as sancións ás empresas que infrinxen a 
normativa son excesivas (-.140). 

6.3.7.12. Competencia inxusta por axudas públicas 

 A meirande parte dos entrevistados (59,8%) que responderon a 
esta pregunta non cre que as axudas públicas prexudiquen a súa 
empresa. Dos que amosan o seu acordo co feito de que as axudas 
públicas xeren unha competencia inxusta (40,2%), o 22,4% avalía como 
totalmente inxusta esta competencia.  



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

99

Canto máis de acordo están os responsables empresariais da 
existencia dunha competencia inxusta por causa de axudas públicas, 
menos de acordo están co feito de que a regulación existente no seu 
sector permita unha competencia xusta e libre (r = -.228). 

Táboa 45. A miña empresa sofre unha competencia inxusta por causa das axudas 
públicas concedidas ás empresas rivais 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

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

289
146
130
163
728
84

812

35,6
18,0
16,0
20,1
89,7
10,3

100,0

39,7
20,1
17,9
22,4

100,0

6.3.7.13. Respecto das normas de defensa da competencia polas 
empresas grandes e pequenas 

As respostas dos entrevistados á cuestión relativa ao respecto das 
normas da competencia polas pequenas (menos de 50 traballadores), 
medianas (50-250 traballadores) e grandes (máis de 250 traballadores) 
empresas manifestan que o respecto das mesmas é significativamente 
maior polas empresas pequenas, que polas medianas e que polas 
grandes. Así, mentres que o 65,5% dos que responderon cre que as 
empresas grandes non as respectan, esta porcentaxe baixa ao 34,5% 
para as empresas medianas e ao 24,2% para as pequenas. 

Táboa 46. Respecto das normas de defensa da competencia segundo o tamaño das 
empresas

 Grandes Medianas Pequenas 

Frecuencia
Porcentaxe 

válida
Frecuencia

Porcentaxe 
válida

Frecuencia
Porcentaxe 

válida
SI
NON
Non C. 
Total

226 
429 
157 
812 

34,5
65,5

100,0

428
225
159
812

65,5
34,5

100,0

529 
168 
115 
812 

75,8
24,2

100,0
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Como se podía esperar, a percepción do cumprimento das normas 
da competencia polas empresas grandes e maior do esperado no caso 
das empresas de 50 ou máis empregados e menor do esperado nas 
empresas que non acadan os 50 traballadores. Case o mesmo sucede en 
relación ao respecto das normas polas empresas medianas, xa que de 
novo as máis empresas de 50 ou máis traballadores das esperadas 
perciben un axeitado cumprimento das normas; as que teñen entre 20 y 
49 traballadores se axustan ao esperado, mentres que o número de 
empresas con menos de 20 traballadores observado que cren que o 
cumprimento das normas é correcto é significativamente menor ao 
esperado.  

6.3.8. Información relativa ao coñecemento dos organismos 

As cuestións relativas a este apartado da enquisa están influídas na 
algunha medida polo sector de pertenza, a antigüidade da empresa e o 
tipo de cliente. As restantes variables descritoras non afectan ao 
coñecemento dos órganos de defensa da competencia e ao das súas 
funcións.  

6.3.8.1. Coñecemento da existencia do Tribunal de Defensa da 
Competencia da Administración Xeral do Estado (actual CNC) 

O 61,3% dos empresarios consultados coñecía a existencia do 
tribunal estatal encargado da defensa da competencia, o TDC (actual 
CNC). Entón, malia os anos de existencia deste órgano da Administración 
Xeral do Estado, algo máis dun terzo dos entrevistados non coñecía a 
súa existencia.  

O coñecemento da existencia do TDCl (actual CNC) asóciase 
significativamente coa antigüidade da empresa e coa situación do 
mercado.
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Táboa 47. Coñecía a existencia do Tribunal de Defensa de la Competencia (actual 
CNC)

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe

válida
SI
NON
Non contesta 
Total 

498
310

4
812

61,3
38,2

0,5
100,0

61,6
38,4

100,0

Así, a frecuencia observada é maior á frecuencia esperada no caso 
de empresas con máis de 20 anos de antigüidade, mentres que é a 
frecuencia observada é menor que a esperada nos outros casos.  

No relativo á situación do mercado no que opera a empresa, as 
empresas que coñecen a existencia do TDC (CNC) tenden a actuar 
proporcionalmente máis en mercados en declive; polo contrario, as 
empresas que non coñecen a existencia deste organismo sitúanse en 
proporción maior á esperada en mercados que medran.  

6.3.8.2. Coñecemento da existencia do Tribunal Galego de Defensa 
da Competencia  

Antes do contacto co galo da enquisa, o 33,7 (274) dos 
empresarios consultados coñecía que en Galicia existía xa un tribunal 
con funciones no ámbito da competencia a nivel autonómico. A esta 
porcentaxe engádese un 17,5% dos entrevistados aos que “lle soa algo”. 
A suma destas dúas porcentaxes fai que o TGDC sexa recoñecida pola 
metade dos operadores entrevistados (51,2%). 

O coñecemento da existencia do Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia non varía significativamente segundo ningún dos 
descritores considerados: sector de actividade, provincia, tamaño das 
empresas e outros. Asóciase, como semella lóxico, co coñecemento do 
órgano da Administración Xeral do Estado.  
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Táboa 48. Coñecía a existencia do Tribunal Galego de Defensa da Competencia  

Frecuencia Porcentaxe
Porcentaxe
acumulada

SI
Un pouco, sóalle 
Non
Total 

274
142
396
812

33,7
17,5
48,8

100,0

33,7
51,2

100,0

6.3.8.3. Coñecemento das funcións e tarefas do Tribunal Galego de 
Defensa da Competencia 

Outro tema de interese era o coñecemento das funcións e tarefas 
do TGDC por parte dos empresarios galegos. Posto que aqueles que non 
coñecían a súa existencia dificilmente poderían coñecer as súas función, 
a pregunta relativa a esta materia só se fixo aos 416 que indicaron que 
coñecían previamente a existencia do TGDC. Deste número, o 51,0% 
indicou que tiña un coñecemento elevado ou regular das mesmas (212), 
se ben neste grupo a meirande parte deles sinalaba un coñecemento 
regular (198).  

Táboa 49. Coñecemento das funcións e tarefas do Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe
acumulada

Elevado 
Regular
Baixo
Non coñece 
Total 

14
198
200

4
416

3,4
47,6
48,1

1,0
100,0

3,4
51,0
99,0

100,0

O grao de coñecemento das funcións e tarefas do Tribunal Galego 
de Defensa da Competencia non varía significativamente segundo ningún 
dos descritores considerados: sector de actividade, provincia, tamaño 
das empresas e outros, agás a antigüidade da empresa. Así, a frecuencia 
observada do coñecemento é maior que a esperada só nas empresas con 
máis de 20 anos de antigüidade.  
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6.3.8.4. Consulta da páxina web do Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia 

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

Dos 416 entrevistados que indicaron que coñecían previamente a 
existencia do TGDC, soamente o 9,9% (41) visitaron a súa páxina web.  

Táboa 50. Consulta da páxina web do Tribunal Galego de Defensa da Competencia 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe
acumulada

SI
NON
Non lembra 
Total 

41
373

2
416

9,9
89,7

0,5
100,0

9,9
99,5

100,0

A consulta da páxina web do Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia non varía significativamente entre as empresas segundo os 
descritores considerados.  

É interesante sinalar que o grao de coñecemento das funcións e 
tarefas do TGDC se asocia significativamente coa consulta da súa páxina 
web; por tanto, pódese inferir que a páxina web do Tribunal ademais de 
favorecer o coñecemento do mesmo e da problemática da competencia, 
tamén axuda a mellorar o coñecemento das función e tarefas do 
organismo.  

6.3.8.5. Importancia da defensa da competencia en Galicia 

Xa para rematar cómpre informar sobre a importancia asignada á 
defensa da competencia en Galicia polos entrevistados. Esta cuestión foi 
respondida por 803 dos 812 responsables contactados e nunha 
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porcentaxe moi elevada os entrevistados indican que a consideran “moi 
importante” (41,4%) ou “bastante importante” (49,8%). Soamente 13 
responsables empresariais (1,6%) opina que é “nada importante”.  

Táboa 51. Importancia da defensa da competencia en Galicia 

Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe
acumulada

Moi importante 
Bastante importante 
Pouco importante 
Nada importante 
Non contesta 
Total 

336
404
50
13

9
812

41,4 
49,8 

6,2 
1,6 
1,1 

100,0 

41,4
91,1
97,3
98,9

100,0

A valoración sobre a importancia da defensa da competencia en 
Galicia non varía significativamente segundo o sector de actividade da 
empresa, a antigüidade, a situación do mercado ou o tamaño da 
empresa.   

A importancia da defensa da competencia en Galicia non se asocia 
ao coñecemento da existencia de órganos estatais ou galegos de defensa 
da competencia, responsables de sancionar ás empresas que incorren en 
prácticas restritivas.  

A importancia da defensa da competencia en Galicia vese tanto 
máis importante canto é maior (correlación positiva e significativa 
[p<.05] e ordenamento segundo a forza da relación) a frecuencia de:  

- acordos entre empresas para repartirse as fontes de 
aprovisionamento (.171). 

- fixación de prezos abusivos para os consumidores como 
consecuencia da posición de dominio dunha empresa (.131). 

- establecemento pola Administración Pública de condicións que 
limitan inxustificadamente a participación dalgunhas empresas 
nos contratos públicos (.127). 
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- negativa inxustificada a satisfacer as demandas de compra de 
produtos ou servizos (.122). 

- a actuación de empresas ilegais/non autorizadas (.119). 
- imposición do prezo de venda por parte dos subministradores 

ou dos distribuidores (.117). 
- acordos entre empresas competidoras para repartise o mercado 

ou os clientes (.103). 
- fixación de prezos por unha empresa dominante co obxectivo de 

expulsar do mercado a súas rivais (.101). 
- acordos ou recomendacións que limitan a liberdade das 

empresas para facer descontos (.077). 
- acordos entre empresas para participar fraudulentamente nunha 

puxa ou licitación pública (.077). 

Por outra banda, en relación ás proposicións valorativas 
consideradas na pregunta 12, a defensa da competencia en Galicia vese 
tanto máis importante canto máis se está de acordo (correlación negativa 
e significativa [p<.05] e ordenamento segundo a forza da relación) coa 
proposición:  

- Un aumento no grao de competencia nos mercados galegos 
melloraría a competitividade das empresas galegas (-.168). 

- É importante que existan órganos que defendan a libre 
competencia nos mercados (-.144). 

- É demasiado fácil para as empresas vulnerar a lei de defensa da 
competencia con impunidade (-.101). 

Polo contrario, a defensa da competencia en Galicia vese tanto 
menos importante canto máis se está de acordo (correlación positiva e 
significativa [p<.05] e ordenamento segundo a forza da relación) coa 
proposición:  

- Se houbera máis competencia no sector, a miña empresa tería 
problemas para sobrevivir (.159). 

- Non se deberían prohibir os acordos de fixar prezos e outras 
condicións comerciais entre empresas do mesmo sector (.107). 
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- As sancións ás empresas que infrinxen a lei de defensa da 
competencia son excesivas (.103).

- A regulación existente no meu sector permite unha competencia 
xusta e libre (.103). 
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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 

O exame do esquema institucional das Comunidades Autónomas 
no ámbito da defensa da competencia amosa que Galicia destaca 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 a remarcar da norma galega é o feito de que no 
modelo de dous órganos -SGDC e TGDC- implantado, o Tribunal tivera o 
estatus de organismo autónomo, con plena independencia nas súas 
actuacións. Tamén se debe subliñar, fronte ao esquema institucional 
doutras Comunidades Autónomas, a opción por un órgano resolutorio 
no que os seus membros tiveran dedicación plena no desenvolvemento 
das súas tarefas. Estes trazos amosan o compromiso inequívoco da nosa 
Comunidade coa defensa e promoción da competencia. 

Malia o anterior, a aprobación da Lei 15/2007, de defensa da 
competencia, que modificou o esquema institucional dos órganos de 
defensa da competencia da Administración Xeral do Estado, creando 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 modificación do modelo galego 
para adaptalo ao modelo institucional recollido na nova Lei de defensa 
da competencia. Para elo pode servir de referencia o anteproxecto –así 
como a memoria económica- elaborado polo propio TGDC a petición da 
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Consellería de Economía e Facenda, e presentado ao Sr. Conselleiro no 
mes de maio de 2008. 

Por outra banda, o convencemento de que o desenvolvemento da 
economía galega esixe unha vixilancia dos mercados cara a procura 
dunha maior competencia efectiva neles, fai necesaria a asunción dunha 
perspectiva proactiva de actuación. 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, o temor de denunciar, a existencia de 
valores contrarios á competencia en grupos significativos de operadores 
económicos, e a vivencia da actual crise económica e financeira.  

Tal e como xa se sinalou no Informe do pasado ano, a actuación 
de oficio é, tamén, esencial para que unha innovación importante da 
nova Lei 15/2007, o programa de clemencia, poda ser eficaz en Galicia. 
Débese lembrar que, 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 pon de manifesto que a eficacia das 
autoridades administrativas responsables da persecución e erradicación 
dos cárteles é un dos factores con capacidade para incentivar a denuncia 
da existencia dos mesmos, xa que só se un participante nun cártel 
percibe certa probabilidade de que a autoridade responsable detecte a 
súa existencia e, consecuentemente, o sancione, haberá denuncia. Se tal 
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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.  

E de novo, tal como se recollía no Informe anterior, 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.  

Por tanto, o desenvolvemento de actuacións de oficio e a 
progresiva creación dunha reputación de eficacia esixen dun cadro de 
persoal do SGDC máis amplo. Cos escasos recursos humanos existentes 
no Servizo, a capacidade de iniciativa da Administración é moi limitada.  

Agora ben, a actuación de oficio debe ser coidadosa e prudente. 
Para elo, cómpre dispor de información axeitada sobre os diversos 
sectores económicos e a súa situación competitiva.  

Por outra banda, débese pór énfase na importancia de as 
Administracións Públicas non só respecten escrupulosamente as normas 
de competencia  nas súas actuacións, senón que tamén respecten os 
principios de defensa da competencia na elaboración normativa. É dicir, 
as Administracións Públicas deben examinar, en todos os casos, as 
consecuencias que poden ter os seus actos e as súas iniciativas 
lexislativas sobre a competencia nos mercados estudando debidamente 
as alternativas que podan existir ao respecto para escoller aquela que 
teña un menor impacto anticompetitivo.  

O TGDC desexa subliñar a importancia de que as Administracións 
Públicas contribúan a potenciar a competencia efectiva nos mercados 
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mediante o desenvolvemento e aprobación de normas que teñan en 
conta de modo explícito os principios dunha competencia san e efectiva. 
Unha regulamentación que non respecte os principios da competencia 
ten consecuencias negativas indubidables, xa que a protección 
normativa das condutas anticompetitivas ten un único resultado: 
beneficiar a uns poucos e prexudicar a todos.  

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 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 
e 2007, 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 2008 sobre responsables de establecementos non comerciais de 
Galicia.  

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.  

No ano 2008 o número de resolucións emitidas polo TGDC 
incrementouse sensiblemente sobre o número do ano anterior, xa que 
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pasou de 5 a 15, destas 3 foron resoltas ao abeiro da Lei 16/1989, de 
defensa da competencia, e 12 a partir da nova Lei 15/2007. En calquera 
caso, este é un número limitado, 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 a propia 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 non 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 no cuestionario atópase un valor medio por baixo de 3,  aínda 
que próximas a este valor: 

- Fixación de prezos por baixo dos custos (2,66). 
- Actuación de empresas ilegais/non autorizadas (2,94). 
- Concesión de axudas ou subvencións públicas que favorecen a 

unhas empresas fronte a outras competidoras (2,96). 

Estes valores medios indican que os responsables empresariais 
dos sectores “non comercio” 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, non 
todas as operacións de concentración teñen que ser notificadas ao SDC 
ou, na actualidade, á Comisión Nacional de Competencia. 
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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 2008 
21 das operacións notificadas tiveron algunha vinculación con Galicia, se 
ben en ningún caso a CNC solicitou informe 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 2008 o número de casos tramitados polo SGDC foi de 23, 
segundo acredita a información remitida polo propio SGDC. Por sectores, 
a súa distribución é como segue: 

- Academias (1), 
- Asesoramento xurídico (1),  
- Auto-escolas (2), 
- Colexios profesionais (3), 
- Enerxía (3), 
- Distribución comercial (2),
- Hostalería (1), 
- Industria láctea (1), 
- Industria do pan (1), 
- Pesca (1), 
- Seguros (1),  
- Siderurxia (1), 
- Sindicatos (1),
- Transportes (4).

Deles só foron resoltos polo TGDC  os correspondentes aos 
seguintes sectores:  
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- Autoescolas (2), 
- Colexios profesionais (3),  
- Distribución comercial (3), 
- Enerxía (1), 
- Seguros (1), 
- Sindicatos (1),
- Transportes (3), 
- Venda ambulante (1). 

Respecto aos expedientes resoltos ano 2007, prodúcese 
coincidencia nos sectores de:  

- Autoescolas, 
- Distribución comercial,  
- Transporte, 
- Venda ambulante.  

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 industriais e do sector 
servizos non comerciais galegos, o sector que amosa máis problemas é o 
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do “transporte, almacenamento e comunicación”. As diferenzas sectoriais 
danse nas seguintes condutas:  

- Actuación de empresas ilegais/non autorizadas: Transporte 
e inmobiliario. 

- Fixación de prezos por baixo dos custos: Transporte. 
- Acordos de fixación de prezos entre empresas rivais: 

Transporte.
- Imposición do prezo de venda por parte dos 

subministradores ou dos distribuidores: Transporte. 
- Fixación de prezos por unha empresa dominante co 

obxectivo de expulsar do mercado a súas rivais: Transporte. 
- Negativa inxustificada a satisfacer as demandas de compra 

de produtos ou servizos: Transporte. 
- Recomendacións das asociacións de empresas do sector de 

incrementar o prezo: Transporte. 
- As empresas fabricantes dos produtos fíxanlle un prezo de 

venda aos distribuidores: Construción e transporte. 
- Establecemento pola Administración Pública de condicións 

que limitan inxustificadamente a participación dalgunhas 
empresas nos contratos públicos: Construción, transporte e 
inmobiliario. 
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8. RECOMENDACIÓNS DE MELLORA 

Do mesmo modo que en anos anteriores, a continuación inclúense 
unha serie de recomendacións do Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia co obxectivo de promover o fortalecemento dos órganos de 
defensa da competencia da nosa Comunidade Autónoma e favorecer un 
maior nivel de competencia efectiva nos mercados galegos. 

8.1. Política económica 

Na Unión Europea, así como en España, a política de defensa da 
competencia é un dos piares fundamentais da acción de goberno no 
ámbito económico, pois, tal como demostran numerosos estudos 
empíricos, os seus efectos resultan positivos para conseguir unha maior 
produtividade e competitividade das empresas e, por tanto, constitúe 
unha eficaz ferramenta para acadar un maior desenvolvemento 
económico e social.  

Na situación actual de crise financeira e económica, a existencia 
dunha competencia san e efectiva resulta especialmente relevante para 
acadar o crecemento económico a medio e longo prazo e, por tanto, os 
seus principios deben ser tidos en conta, aínda que sexa dun modo 
flexible, na determinación e orientación das axudas aos sectores máis 
afectados.  

8.2. Reforma da lei de defensa da competencia de Galicia 

A Lei15/2007, de Defensa da Competencia, que entrou en vigor o 
1 de setembro de 2007, creou a nivel do Estado un novo modelo 
institucional baseado na existencia dunha soa autoridade da 
concorrencia, ao unificar os anteriores Tribunal de Defensa de la 
Competencia e Servicio de Defensa de la Competencia na actual 
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Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que realiza funcións tanto 
resolutorias como instrutoras.  

Este novo modelo institucional, que é tamén o que seguen a 
maioría das autoridades de competencia a nivel internacional, foi xa 
implantado en varias Comunidades Autónomas, entre elas, Madrid, 
Andalucía e Cataluña. O novo modelo outorga maior independencia e 
capacidade de actuación ás institucións encargadas de aplicar as normas 
de competencia.

Sería oportuno que tamén desde Galicia, transcorridos xa 
practicamente cinco anos desde a creación dos órganos actuais de 
defensa da competencia galegos, se considere a posibilidade de 
modificar o esquema institucional dúplice existente, constituído polo 
Tribunal, por unha parte, con competencias resolutorias, e polo Servizo, 
pola outra, con responsabilidade sobre a instrución dos expedientes. Esa 
reforma podería plasmarse nunha nova lei de defensa da competencia de 
Galicia que homologase a nosa Comunidade Autónoma coa tendencia 
que se está seguindo no Estado e nas demais Comunidades Autónomas 
e, ao mesmo tempo, dotase de máis eficacia ao noso sistema de defensa 
da competencia.

8.3. Dotación de recursos do Servizo Galego de Defensa da 
Competencia  

Independentemente da creación, ou non, dun novo órgano de 
defensa da competencia de Galicia con funcións tanto resolutorias como 
instrutoras, resulta urxente achegar mais medios humanos e materiais 
ao órgano que realiza actualmente a instrución dos expedientes, o 
Servizo Galego de Defensa da Competencia. 

Nos últimos anos Galicia é a Comunidade Autónoma que encabeza 
o número de expedientes abertos e instruídos en toda España, resultado 
das denuncias, iniciativas de investigación de oficio presentadas polo 
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Tribunal Galego de Defensa da Competencia ou transferencia de casos 
desde a CNC. A exigua dotación actual do SGDC resulta completamente 
insuficiente para atender o volume de traballo que sería desexable, non 
obstante os loables esforzos efectuados polas persoas asignadas a ese 
Servizo.

Este Tribunal considera que é urxente incrementar a dotación de 
persoal e medios materiais para o órgano instrutor, cuestión que debe 
resolverse no menor período de tempo posible. Se se efectuase con 
prontitude, a reforma da Lei dos órganos galegos de defensa da 
competencia esta podería ser unha excelente oportunidade para levar 
adiante esa maior dotación de medios. 

8.4. Actuación de oficio na investigación e incoación de expedientes 
por condutas infractoras  

Aínda sendo significativo o número de denuncias presentadas ante 
as autoridades de competencia por particulares, especialmente cando 
ese número se pon en relación co persoal responsable da instrución 
desas denuncias, o certo é que a mellor maneira de favorecer o 
cumprimento normativo e de promover a competencia efectiva nos 
mercados é o impulso da actuación de oficio dos propios órganos 
encargados da defensa da competencia. 

Na nosa Comunidade Autónoma resulta de especial relevancia esta 
tarefa de identificación de sectores problemáticos é a subseguinte 
investigación de oficio por parte de persoal especializado, de xeito que 
se podan detectar as condutas potencialmente constitutivas de infracción 
e abrir os correspondentes expedientes sancionadores. Por iso, o 
Tribunal considera que non só se debe dotar adecuadamente a unidade 
administrativa encargada da instrución dos expedientes, tal como se 
comentou no punto anterior, senón que tamén se debe potenciar ao 
máximo a actuación de oficio do mesmo. 
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8.5. Concesión de axudas públicas

No contexto de aguda crise que se vive na actualidade escóitanse 
numerosas voces que demandan axudas públicas para os sectores 
económicos máis afectados, aumentando a presión sobre as 
Administracións Públicas para que incrementen o volume e a efectividade 
dos fondos dispostos para ese fin. Esas demandas poden ser atendidas 
se responden a obxectivos compatibles co desenvolvemento económico 
a medio e longo prazo e se facilitan a pronta recuperación económica, 
pero, en todo caso, as axudas que se concedan deben ser respectuosas 
coas normas que regulan a competencia, tanto de ámbito español como 
comunitario.

A Lei 15/2007, de Defensa da Competencia, outorga á CNC e aos 
órganos de defensa da competencia das Comunidades Autónomas e, por 
tanto, a este Tribunal, competencias explícitas para avaliar os criterios 
de concesión das axudas públicas en relación cos seus posibles efectos 
sobre o mantemento da competencia efectiva nos mercados. O TGDC 
considera que tanto a Xunta de Galicia como as administración locais de 
Galicia deben facer un esforzo para adaptar a súa actuación neste 
sentido, evitando a creación ou mantemento de empresas ineficientes e 
impedindo aquelas actuacións que reforcen ou potencien condutas 
desleais ou claramente anticompetitivas por parte de empresas 
subsidiadas.  

8.6. Promoción da competencia na actuación das Administracións 
públicas  

A promoción da competencia refírese ás actuacións non coactivas 
no ámbito da defensa da competencia. As Administracións Públicas 
teñen unha especial responsabilidade no tocante á promoción da 
competencia nos mercados, por tres razóns principais. 
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En primeiro lugar, as Administracións Públicas están suxeitas ao 
estrito cumprimento das prohibicións dos artigos 1, 2, 3 da Lei 15/2007 
de Defensa da Competencia, cando actúan como operadores 
económicos, con participación directa nos mercados. A súa actuación ten 
que ser especialmente coidadosa neses casos e respectar debidamente a 
normativa da competencia, para dar exemplo a outros participantes no 
mercado, así como para evitar as potenciais sancións no caso de 
infraccións.

En segundo lugar, as Administracións Públicas, en tanto que 
órganos decisorios sobre a entidade e o destino das axudas públicas, 
teñen tamén unha importante responsabilidade á hora de aplicar a 
normativa de defensa da competencia, tal e como xa se ten dito. 

En terceiro e último lugar, as Administracións Públicas exercen un 
importante labor na determinación do marco e das condicións en que se 
desenvolve a actividade empresarial a través da elaboración de normas e 
dos actos administrativos que teñen incidencia no mercado. Esta 
actuación resulta primordial. 

De acordo á nova Lei 15/2007, as autoridades de defensa da 
competencia, tanto a CNC como os órganos autonómicos, están 
capacitados para impugnar actos das Administracións Públicas e normas 
con rango inferior a lei que podan supoñer un obstáculo para a 
competencia efectiva nos mercados. Trátase, loxicamente, dun recurso 
de última instancia que, en todo caso, pon de manifesto a vontade do 
lexislador de que as Administración Públicas teñan un proceder 
conforme coas normas de competencia. 

Para a promoción da competencia por parte das Administracións 
Públicas, o TGDC considera conveniente que todos os proxectos 
normativos conten dun xeito explícito cunha Memoria de Competencia. 
Para iso, pódese recorrer a dous procedementos alternativos. No 
primeiro, a Memoria de competencia é elaborada polo propio TGDC; no 
segundo, nunha primeira fase, os propios centros directivos 
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responsables do borrador do proxecto realizan a Memoria –en base a un 
test que incorpora criterios establecidos polos órganos de defensa da 
competencia, como por exemplo os recollidos na guía proposta pola 
CNC, de xeito que opere como unha check-list -; na segunda fase, o 
TGDC realiza unha revisión técnica desa Memoria. Este é o 
procedemento  seguido pola Axencia andaluza, xa que a lei desa 
Comunidade Autónoma establece a obriga de tal avaliación para todos os 
proxectos normativos.  

8.7. Compromiso conxunto das empresas, as administración e a 
cidadanía en xeral  

Seguindo o chamamento feito nos anos anteriores, o Tribunal 
quere expresar a súa opinión de que resulta completamente necesaria 
unha involucración decidida do sector privado empresarial, das diversas 
Administracións Públicas galegas e dos cidadáns en xeral, en tanto que 
usuarios e consumidores dos bens e servizos do mercado, para avanzar 
cara uns niveis de competencia efectiva máis altos, porque iso redundará 
con claridade nun maior desenvolvemento económico e social de Galicia. 
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ANEXO I. Cuestionario da enquisa relativa ás percepcións da 
competencia dos responsables de PEMES non comerciais 
galegas

Bo día/tarde. O Tribunal Galego de Defensa da Competencia (organismo 
autónomo dependente da Xunta de Galicia) está facendo un estudo 
para coñecer a opinión das empresas galegas respecto da súa 
percepción da competencia. 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 
pola Lei de Segredo Estatístico, que lle garante o anonimato e 
confidencialidade das súas respostas. 

F1. ¿Podería falar co xerente ou responsable da empresa? 
[F1]

Sí, é él mismo ....................................................................... 1 
Non se pode localizar............................................................ 2 
Non se encontra neste momento ........................................... 3 
Negativa................................................................................ 4 
Non pode localizala no período de campo ............................. 5 

PASAR Á ENTREVISTA 
FIN DE ENTREVISTA / ENTREVISTA NON VÁLIDA 
FIN DE ENTREVISTA / ENTREVISTA NON VÁLIDA 
FIN DE ENTREVISTA / ENTREVISTA NON VÁLIDA 
PROGRAMAR RECHAMADA 
En contacto co informante: repetir o protocolo de introdución 
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P1. ¿En qué sector opera prioritariamente a súa empresa (en caso de 
actuar en varios, indicar o principal, ao que fan referencia as 
respostas)? 

[P1]
Industria extractiva ............................................................... 1 
Industria manufacturera ........................................................ 2 
Producción ou distribución de enerxía, gas ou auga .............. 3 
Construcción......................................................................... 4 
Hostalería ............................................................................. 5 
Transporte, almacenamento e comunicacións........................ 6 
Intermediación financieira ..................................................... 7 
Actividades inmobiliarias....................................................... 8 
Educación ............................................................................. 9 
Actividades sanitarias e veterinarias .................................... 10 
Servicios personais e outros servicios o actividades sociais.. 11 
Outros sectores ( especificar) .............................................. 12 

Operador/a: Resposta espontánea e múltiple 
Filtros:
Si  NO P1=(12) ir a la siguiente 
[P1A]
__________ 

P2. ¿En qué provincia galega ten a súa empresa a súa sede principal? 
[P2]

A Coruña............................................................................... 1 
Lugo ..................................................................................... 2 
Ourense ................................................................................ 3 
Pontevedra............................................................................ 4 
Fóra de Galicia (ANULAR ENTREVISTA) ................................... 5 



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

123

P3. ¿Cantos anos, aproximadamente, leva a empresa na actual 
actividade? 

[P3]
Menos de tres anos ............................................................... 1 
De tres a cinco anos.............................................................. 2 
De cinco a dez anos .............................................................. 3 
De dez a vinte anos............................................................... 4 
Máis de vinte anos ................................................................ 5 

P4. Os clientes finais da súa empresa son... 
[P4]

Outras empresas ou organizacións........................................ 1 
Consumidores individuais ..................................................... 2 
Consumidores individuais e empresas................................... 3 
Non sabe / non contesta ....................................................... 4 

P5. Para facernos unha idea do tamaño da súa empresa, ¿cantas persoas 
traballan a tempo completo (sumando todos os establecementos)? 

[P5]
Só unha persoa ..................................................................... 1 
De dúas a cinco persoas........................................................ 2 
De seis a dez persoas............................................................ 3 
De dez a dezanove persoas ................................................... 4 
De vinte a corenta e nove persoas ......................................... 5 
De 50 a 99 persoas ............................................................... 6 
De 100 a 249 persoas ........................................................... 7 
Máis de 249 persoas ............................................................. 8 
Non contesta......................................................................... 9 
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P6. Se falamos do contexto xeral de empresas como a súa, ¿con qué 
frecuencia considera que ocorren as situacións que lle vou describir? 

[P6_1]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

1= Ocorre con moita frecuencia, 2= Ocorre con bastante frecuencia, 
3=Ocorre raramente, 4=Non ocorre nunca, 9=Ns / nc 

[P6_2]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_3]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_4]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 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

125

[P6_5]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_6]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_7]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_8]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_9]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 
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[P6_10]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

1. Actuación de empresas ilegais ou non autorizadas 
2. Fixación de prezos por baixo dos custos 
3. Acordos para fixar o prezo (ou subilo) entre empresas rivais 
4. Acordos para repartirse o mercado ou os clientes 
5. Acordos para repartirse as fontes de aprovisionamento 
6. Acordos para limitar (ou controlar) o desenvolvemento técnico 
7. Imposición dun prezo de venda por parte de subministradores ou 

distribuidores 
8. Fixación de prezos por unha empresa dominante co obxectivo de 

expulsar do mercado as súas rivais 
9. Fixación de prezos abusivos para os consumidores como 

consecuencia da posesión de dominio do mercado dunha empresa 
10. Negativa inxustificada a satisfacer as demandas de compra de 

produtos ou servizos 
1= Ocorre con moita frecuencia, 2= Ocorre con bastante frecuencia, 

3=Ocorre raramente, 4=Non ocorre nunca, 9=Ns / nc 
11. Aplicación a algunhas empresas de condicións desiguais nos 

contratos para prestacións equivalentes por parte dos proveedores 
12. Subordinación da celebración de contratos á aceptación de 

prestacións complementarias que non están relacionadas co obxecto 
do contrato 

13. Recomendacións das asociacións de empresas do sector de 
incrementar o prezo 

14. Acordos ou recomendacións que limitan a liberdade das empresas 
para facer descontos 

15. As empresas fabricantes dos produtos lle fixan un prezo de venda 
aos distribuidores 

16. Poñer cláusulas nos contratos a fin de inducir aos clientes do 
distribuidor de que non compre produtos que compitan cos seus 
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17. Acordos para distribuír determinados produtos por un só canal de 
distribución 

18. Acordos entre empresas para participar fraudulentamente nunha 
puxa ou licitación pública 

19. Establecemento por parte da Administración Pública de condicións 
que limitan inxustificadamente a participación de algunhas empresas 

20. Concesión de axudas ou subvencións públicas que favorecen a unhas 
empresas fronte a outras competidoras 

[P6_11]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_12]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_13]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_14]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 
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[P6_15]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_16]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_17]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_18]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P6_19]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 
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[P6_20]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

P7. Ademais das condutas que lle acabo de describir, ¿considera que 
existen outras que merecen ser mencionadas? ¿cales e con qué 
frecuencia ocorren? 

1= Ocorre con moita frecuencia, 2= Ocorre con bastante frecuencia, 
3=Ocorre raramente, 4=Non ocorre nunca, 9=Ns / nc 

[P7_A]
__________ 

[P7_1]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P7_B]
__________ 

[P7_2]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 
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P8. Na súa opinión, ¿ata qué punto estas condutas que acabamos de 
enumerar e que afectan ao seu sector, dificultan a existencia dunha 
competencia xusta no mercado? 

Filtros:
Si P6_1=(4) Y P6_2=(4) Y P6_3=(4) Y P6_4=(4) Y P6_5=(4) Y P6_6=(4) Y 
P6_7=(4) Y P6_8=(4) Y P6_9=(4) Y P6_10=(4) Y P6_11=(4) Y P6_12=(4) Y 
P6_13=(4) Y P6_14=(4) Y P6_15=(4) Y P6_16=(4) Y P6_17=(4) Y 
P6_18=(4) Y P6_19=(4) Y P6_20=(4) Y P7_1=(4) Y P7_2=(4) ir a P9 
[P8]

Moito .................................................................................... 1 
Bastante................................................................................ 2 
Pouco.................................................................................... 3 
Nada ..................................................................................... 4 
Non sabe / non contesta (NON LER)....................................... 5 

P8a. E, esas condutas ata qué punto dificultan a entrada no mercado de 
novas empresas? 

[P8_A]
Moito .................................................................................... 1 
Bastante................................................................................ 2 
Pouco.................................................................................... 3 
Nada ..................................................................................... 4 
Non sabe / non contesta (NON LER)....................................... 5 

P9. 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? 

[P9]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
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5........................................................................................... 5 
6........................................................................................... 6 
7........................................................................................... 7 
8........................................................................................... 8 
9........................................................................................... 9 
10....................................................................................... 10 
Ns / nc ............................................................................... 11 

P10. E utilizando a mesma escala, e sendo 1 "neste sector non hai 
condutas que limitan a competencia e 10 que son moi frecuentes 
estas condutas restritivas da competencia", ¿onde situaría vostede a 
súa opinión? 

[P9_1]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
5........................................................................................... 5 
6........................................................................................... 6 
7........................................................................................... 7 
8........................................................................................... 8 
9........................................................................................... 9 
10....................................................................................... 10 
Ns / nc ............................................................................... 11 

P11. Durante o último ano, en xeral, no seu sector estas condutas 
restritivas da competencia... 

[P11]
Aumentaron.......................................................................... 1 
Diminuíron............................................................................ 2 
Non variaron ......................................................................... 3 
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P12. Para avaliar as súas percepción sobre o mercado, ¿podería 
indicarme o seu grado de acordo coas seguintes afirmacións..., ¿está 
totalmente ou bastante en desacordo ou acordo con que...? 

1= Totalmente en desacordo, 2= Bastante en desacordo, 3= Bastante de 
acordo, 4= Totalmente de acordo, 9= Ns / Nc 

1. Coñezo bastante ben a normativa legal sobre defensa da competencia 
2. A información que necesitan as empresas para cumprir coa lexislación 

de defensa da competencia é fácil de entender 
3. A regulación existente no meu sector permite unha competencia xusta 

e libre 
4. As sancións ás empresas que infrinxen a lei de defensa da 

competencia son excesivas 
5. É demasiado fácil para as empresas vulnerar a lei de defensa da 

competencia con impunidade 
6. Un aumento no grao de competencia nos mercados galegos melloraría 

a competividade das empresas galegas 
7. Non se deberían prohibir os acordos de fixar prezos e outras 

condicións comerciais entre empresas do mesmo sector 
8. As empresas do meu sector teñen prezos semellantes como 

consecuencia das condicións de competencia, non porque existan 
acordos entre elas 

9. Se houbese máis competencia no sector, a miña empresa tería 
problemas para sobrevivir 

10. Me parece correcto que as empresas que dispoñen de poder de 
mercado o utilicen para lograr os seus obxectivos 

[P12_1]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 
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[P12_2]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P12_3]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P12_4]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P12_5]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P12_6]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 
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[P12_7]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P12_8]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P12_9]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P12_10]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

[P12_11]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 
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[P12_12]
1........................................................................................... 1 
2........................................................................................... 2 
3........................................................................................... 3 
4........................................................................................... 4 
9........................................................................................... 9 

11. É importante que existan órganos que defenda a libre competencia 
dos mercados 

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

P13. Respecto ás normas de defensa da competencia, na súa opinión son 
respectadas polas empresas... 

[P13_1]
Sí .......................................................................................... 1 
Non....................................................................................... 2 
Ns / nc.................................................................................. 3 

Grandes ( máis de 250 traballadores) 
Medianas (de 50 a 250 traballadores) 
Pequenas (menos de 50 traballadores) 
[P13_2]

Sí .......................................................................................... 1 
Non....................................................................................... 2 
Ns / nc.................................................................................. 3 

[P13_3]
Sí .......................................................................................... 1 
Non....................................................................................... 2 
Ns / nc.................................................................................. 3 
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P14. ¿Coñecía vostede que dende hai anos o Tribunal de Defensa da 
Competencia a nivel estatal sanciona ás empresas que incorren en 
prácticas restritivas da competencia? 

[P14]
Sí, o coñecía.......................................................................... 1 
Non o coñecía ....................................................................... 2 
Non contesta......................................................................... 3 

P15. Na súa opinión, a defensa da libre competencia nos mercados de 
Galicia é unha tarefa... 

[P15]
Moi importante ..................................................................... 1 
Bastante importante .............................................................. 2 
Pouco importante.................................................................. 3 
Nada importante ................................................................... 4 
Non contesta......................................................................... 5 

P16. Xa para rematar, e antes de facerlle esta enquisa, ¿coñecía vostede a 
existencia en Galicia do Tribunal Galego de Defensa da Competencia? 

[P16]
Sí .......................................................................................... 1 
Un pouco, lle soa .................................................................. 2 
Non....................................................................................... 3 
Non contesta......................................................................... 4 

Saltos:
Si P16=(3) ir a P19 
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P17. ¿Cómo cualificaría Vde. o grao de coñecemento que posúe das 
funcións deste organismo? 

[P17]
Elevado ................................................................................. 1 
Regular ................................................................................. 2 
Baixo .................................................................................... 3 
Non sabe ............................................................................. 4 
No contesta........................................................................... 5 

P18. ¿Consultou algunha vez a páxina web do Tribunal Galego de 
Defensa da Competencia? 

[P18]
Sí .......................................................................................... 1 
Non....................................................................................... 2 
Non lembra / non contesta.................................................... 3 

P19. Finalmente, si tivese que definir a situación de crecemento do seu 
sector, diría que... 

[P19]
Amosa un gran crecemento................................................... 1 
Medra bastante ..................................................................... 2 
Medra pouco......................................................................... 3 
Está estable........................................................................... 4 
Está en descenso................................................................... 5 
Non sabe / non contesta ....................................................... 6

P20. Pois con isto rematada a enquisa. Moitas grazas pola súa 
colaboración. Bos días / tardes 

[P20]
__________ 
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Operador/a: espacio para anota-la observacións que consideres 
oportunas



CONSELLERÍA DE FACENDA


	MEMORIA DE ACTIVIDADES2008
	INFORME SOBRE A SITUACIÓNDA COMPETENCIA EN GALICIANO ANO 2008


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




