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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 seu apartado k) 

do artigo 3.3, sinala que o Tribunal Galego de Defensa da Competencia 

(TGDC) debe remitir anualmente ao Parlamento unha Memoria de 

Actividades e un Informe sobre a situación da competencia en Galicia. 

 

O requirimento normativo desta análise supuxo no seu momento 

unha anticipación do Parlamento de Galicia sobre as función a 

desenvolver polos órganos responsables da defensa da competencia, xa 

que a Lei 15/2007, do 3 de xullo, recolle un requirimento semellante 

para a Comisión Nacional de Competencia (CNC). 

 

O Informe sobre a situación da competencia en Galicia pretende 

rexistrar as prácticas prohibidas, as operacións de concentración 

económica e as axudas públicas que se produciron en Galicia ou que 

tiveron efectos en Galicia. Tamén tenta mostrar a situación da 

competencia a partir de diversos indicadores e, finalmente, amosar os 

resultados da enquisa realizada polo TGDC sobre a percepción de 

diversos aspectos do sistema de defensa da competencia polos 

responsables de empresas comerciais galegas. O mantemento no tempo 

deste enfoque da análise permitirá que os sucesivos Informes ofrezan 

unha visión lonxitudinal da evolución das percepcións sobre as condutas 

ilícitas nos mercados, así como das crenzas sobre a competencia dos 

operadores galegos. O Tribunal espera que tamén sirva para suxerir e 

vehicular futuras actuacións públicas encamiñadas a incrementar o grao 

de competencia nos diferentes sectores da economía galega. 

 

Con estes obxectivos, o Informe sobre a situación da competencia 

en Galicia divídese en oito apartados. Despois da introdución expóñense 

as razóns que xustifican a existencia dunha política de competencia, 

vinculadas con beneficios sociais e económicos. Dado que a competencia 

non é un fin en si mesmo, os seus efectos positivos na economía, 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 
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de todo o sistema de defensa da competencia. O terceiro apartado 

examina o sentido da política da competencia nunha contorna de crise.  

 

O cuarto apartado está dedicado á análise e comentario das 

prácticas prohibidas, das operacións de concentración económica e das 

axudas públicas, aspectos aos que fai referencia a Lei 15/2007, de 

defensa da competencia.   

 

A situación da competencia a partir dos expedientes, tanto dos 

tramitados polas autoridades galegas coma polas estatais, é examinada 

no quinto apartado. Logo, no sexto, analízase a situación da competencia 

dende a perspectiva dos indicadores e, no sétimo, amósanse os 

resultados da enquisa realizada polo TGDC nunha mostra de 

establecementos comerciais galegos. 

 

O punto oitavo recolle as conclusións derivadas das análises 

anteriores, clasificándoas en tres grupos: situación institucional, 

situación relativa ás prácticas e situación sectorial.  

 

O Informe sobre a situación da competencia en Galicia remata cun 

último apartado, o noveno, que contén unha serie de recomendacións 

para avanzar no obxectivo de lograr unha competencia efectiva nos 

mercados de Galicia. Aínda que estas recomendacións estean dirixidas 

fundamentalmente aos poderes públicos, tamén se orientan aos 

operadores económicos e aos cidadáns en xeral, beneficiarios directos 

dos efectos positivos da competencia.  
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2. RAZÓNS DA EXISTENCIA DUNHA POLÍTICA DE 

COMPETENCIA 

 

Os resultados de diversos estudos amosan que o éxito 

económico dun país esta determinado no longo prazo principalmente 

polas súas institucións e políticas gobernamentais. Nos últimos anos, na 

meirande parte dos países desenvolvidos, creáronse ou modificáronse 

institucións de promoción da competencia e de fomento do dinamismo 

empresarial. A causa básica das actuacións no ámbito da defensa da 

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. Este 

efecto benéfico refórzase, ademais, na medida en que a maximización do 

benestar social se confirma como o obxectivo da política de competencia.  

 

A competencia efectiva nos mercados 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 os mercados están abertos á 

entrada de novas empresas, a captación e mantemento de clientes 

convértese no fin prioritario das empresas. Iso enténdeo 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.  

 

Pero alén da declaración dos beneficios da competencia para os 

consumidores, ten interese amosar que a política de competencia 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. Como ten demostrado a análise económica, a acción 

combinada de múltiples axentes económicos operando baixo condicións 

de competencia ten como consecuencia unha mellor asignación dos 
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recursos produtivos escasos, un estímulo permanente á innovación e á 

introdución de novos procesos produtivos, así como á apertura de novos 

mercados. 

 

 A contribución social e económica da competencia é asumida hoxe 

pola maioría dos países, que dispoñen de normas e institucións de 

defensa e promoción da competencia co obxecto de garantir o bo 

funcionamento dos mercados.  

 

Na Unión Europea, na actualidade, a Comisión e mais as 

autoridades nacionais de competencia de todos os Estados membro 

cooperan a través da Rede de Competencia Europea (ECN). Isto non debe 

sorprender xa que a pertenza á Unión esixe aos Estados membros 

compartir dous principios fundamentais: estabilidade macroeconómica e 

respecto á competencia e o libre mercado. A aceptación destes principios 

polos países membros da Unión Europea baséase na premisa de que a 

libre competencia e a estabilidade macroeconómica constitúen 

condicións necesarias para acadar un crecemento elevado e sostenible.    

 

O segundo parágrafo da exposición de motivos da vixente Lei 

15/2007, de defensa da competencia, recolle a crecente importancia da 

política de defensa da competencia do seguinte modo:  

  

“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”. 

 

Este relevante parágrafo supón unha aceptación expresa da 

capacidade da competencia efectiva entre as empresas para incrementar 

a produtividade e favorecer a competitividade, e por esta vía, o 

crecemento económico e o emprego.  
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3. CRISE ECONÓMICA E POLÍTICA DE COMPETENCIA 

 

O 2009 foi un ano de intensificación da crise económica cun forte 

impacto en España e tamén en Galicia. A política de competencia non 

pode ser allea a esa realidade e xorden numerosas cuestións relativas á 

cal debe ser o seu papel ante esa evolución económica desfavorable e en 

qué medida a competencia nos mercados se vai ver afectada pola 

persistencia da crise. 

 

Respecto a primeira cuestión, o papel que debe xogar a política de 

competencia no actual contexto de crise económica e financeira, cómpre 

sinalar que o mantemento, e mesmo o estímulo da concorrencia nos 

mercados, é un factor decisivo para conseguir unha saída da crise máis 

sólida e para asegurar un crecemento futuro máis san e forte. 

 

A Unión Europea, a OECD, as institucións financeiras 

internacionais, como o FMI ou o BM,  e as organizacións de autoridades 

da competencia, entre as que destaca de xeito especial a ICN 

(International Competition Network), coinciden en sinalar que: (i) non se 

deben relaxar as normas de competencia e que é preciso evitar nestas 

circunstancias económicas pouco favorables que se produzan condutas 

anticompetitivas; (ii) se debe efectuar un control exhaustivo das 

concentracións económicas para excluír aquelas que non teñan sentido 

desde o punto de vista da eficiencia económica e que sexan prexudiciais 

para a competencia, e (LII) se manteña unha estreita vixilancia das axudas 

públicas que podan comprometer o bo funcionamento do mercado. 

 

Nesta liña, a aplicación das normas da competencia por parte dos 

organismos encargados desa función, no noso ámbito a Dirección Xeral 

da Competencia da Comisión Europea, a Comisión Nacional da 

Competencia, e os tribunais e demais órganos de defensa da 

competencia das Comunidades Autónomas, cada un no espazo 

competencial que lle corresponde, debe seguir sendo rigorosa. 

 

No caso galego, resulta de especial relevo a aplicación executiva da 

Lei 15/2007, de 3 de xullo, de defensa da competencia no tocante ás 

condutas anticompetitivas reguladas nos seus artigos 1, 2 e 3, a saber, os 
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acordos colusorios, o abuso de posición de dominio e os actos de 

competencia desleal que por falsearen á competencia afecten ao interese 

público. 

 

En definitiva, a aplicación das normas de competencia, sexa na 

persecución e sanción das condutas ilícitas, sexa no control de 

concentracións ou no outorgamento de axudas públicas, debe continuar 

sendo rigorosa, coa única excepción xustificable das subvenciones 

públicas que se destinen a sectores cunha importancia estratéxica para o 

funcionamento económico ou que teñan unha elevada repercusión social. 

 

A parte do papel que poidan xogar as institucións encargadas da 

aplicación das normas de competencia, quer no ámbito administrativo, 

quer no ámbito xudicial ordinario, cómpre subliñar a  importancia das 

accións que poidan desenvolver as Administracións Públicas, tanto 

mediante a súa participación directa nos mercados, como  por medio do 

exercicio da súa función regulamentaria e dos actos e decisións 

administrativos que poidan ter incidencia no mercado. Todas estas 

actuacións teñen unha destacada importancia para establecer e preservar 

un nivel óptimo de concorrencia no mercado.  

 

As Administracións Públicas deben respectar ao máximo as normas 

de competencia cando actúan como operadores directos na provisión de 

bens ou de servizos. Nesta función, a Administración, a través das 

empresas públicas que operan no mercado, ten a obriga de cumprir 

estritamente as normas de defensa da competencia españolas e as que 

rexen a nivel comunitario, sen incorrer en prácticas desleais, abusos de 

posición de dominio ou pactos colusorios que ocasionen ou podan 

ocasionar unha restrición da competencia efectiva. 

 

Pola súa parte, a actividade regulamentaria das Administracións 

Públicas resulta especialmente relevante para manter un nivel de 

competencia axeitado no mercado. As Administracións Públicas deben 

analizar as repercusións sobre a competencia das normas que promoven. 

Moitas desas normas serven para establecer o marco no que desenvolven 

a súa actividade as empresas. Neste sentido, cómpre destacar a 

conveniencia de incorporar nas análises sobre os efectos das leis e 

demais normas que cada Administración pretenda poñer en práctica, 
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unha reflexión sobre as súas consecuencias para a concorrencia no 

mercado. Esa reflexión xa foi incorporada de modo sistemático a nivel da 

Administración Xeral do Estado mediante a obriga de elaborar a Memoria 

Económica, que ten un apartado específico sobre a competencia. 

 

Nesta liña de análise da relación das Administracións Públicas coa 

competencia, merecen unha mención especial os actos administrativos. 

As axudas públicas, por exemplo, constitúen unha das vías máis 

importantes que ten a Administración para fortalecer a actividade 

económica, pero non hai dúbida que poden ter unha elevada incidencia 

sobre a competencia, de modo que, tal como se comentou anteriormente, 

se debe efectuar sempre unha análise detida sobre os seus posibles 

efectos neste ámbito.  

 

Aínda que a crise aumenta a presión sobre os poderes públicos 

para a concesión de subvencións, esa presión non se debe traducir en 

facilitar a supervivencia de empresas que sexan inviables ou en propiciar, 

aínda que sexa indirectamente, prácticas de abuso de posición de 

dominio ou de competencia desleal que poden ocasionar graves 

prexuízos a outras empresas e alterar notablemente a concorrencia no 

mercado. As axudas públicas deben outorgarse só cando estean 

xustificadas por razóns estratéxicas e sociais e respectando sempre os 

principios de temporalidade, plena transparencia e equidade. 

 

Moitos outros actos e decisións da Administración poden ter un 

gran impacto sobre a concorrencia nos mercados. É importante que cada 

Administración estude con carácter previo os efectos de ditos actos e 

decisións  e se considere a adopción de medidas alternativas en caso de 

que os efectos previstos supoñan unha restrición significativa da 

competencia. 

 

Por último, debe resaltarse que a crise económica constitúe tamén 

unha oportunidade para que as Administracións Públicas reforcen no 

posible as institucións de defensa da competencia. Tal e como se 

recomendou na Memoria do ano 2008 e se reitera máis adiante neste 

mesmo informe, o goberno autonómico galego podería aproveitar o 

momento actual para consolidar e reforzar os órganos de defensa da 

competencia mediante, por unha parte, o impulso a un cambio normativo 
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que permita a unificación do Tribunal Galego de Defensa da Competencia 

e do Servizo Galego de Defensa da Competencia, incrementando as 

funcións e competencias do novo órgano que se cree; e, por outra parte, 

dotando de máis medios humanos a ese novo órgano de defensa da 

competencia para reforzar as súas actividades de instrución de oficio e de 

inspección, así como dos seus labores de promoción da competencia e de 

elaboración de informes. 

 

Non hai dúbida que ante unha situación de especiais dificultades 

económicas como a que se vive actualmente, algunhas empresas optarán 

por intensificar a súa competencia con outras empresas do mesmo 

sector, tratando de mellorar a calidade dos seus produtos, ofrecendo 

unha variedade de bens e de servizos máis ampla ou rebaixando os 

prezos para manter a súa cota de mercado ou incrementar a que xa ten. 

As consecuencias dese enfoque baseado no fortalecemento da 

competencia son unha aceleración do proceso de renovación do tecido 

produtivo, antes comentado, a redución dos prezos e a mellora da 

calidade e variedade de produtos e servizos, así como un estímulo ás 

actividades de investigación e innovación, efectos todos eles positivos 

para a eficiencia económica e sen dúbida proveitosos para os 

consumidores. 

 

O anverso desta resposta positiva de certas empresas é a actitude 

daqueles outros operadores que optan por incorrer en prácticas 

contrarias ás normas de competencia, nomeadamente os pactos 

colusorios entre empresas para arrebatar parte do excedente dos 

consumidores mediante elevacións de prezos, prácticas desleais ou de 

reparto do mercado ou abuso da posición de dominio. A consecuencia 

directa destas condutas ilícitas é unha redución significativa do benestar 

colectivo: os consumidores terán que pagar máis por uns produtos 

probablemente de menor calidade e variedade, cun considerable 

empobrecemento da oferta de bens e de servizos; desactivaranse os 

mecanismos de renovación empresarial, con notables efectos negativos 

sobre a produtividade e a competitividade; e, en definitiva, continuarán 

no mercado empresas ineficientes que, por medios ilegais, se incautarán 

do que lle corresponde aos consumidores ou a outros produtores máis 

eficientes. 
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En definitiva, nestes momentos de incerteza económica, o 

mantemento duns niveis axeitados de competencia nos mercados é un 

factor contribuínte a consecución dunha eficaz recuperación, de maneira 

que o crecemento futuro sexa máis consistente e duradeiro. A ese fin 

deben colaborar non só as institucións encargadas de velar polo 

cumprimento normativo de defensa da competencia, senón tamén as 

Administracións Publicas e os propios empresarios e consumidores, que 

son os primeiros e máis directos afectados. 
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4. PRÁCTICAS PROHIBIDAS, CONTROL DE CONCENTRACIÓNS 

E AXUDAS PÚBLICAS 

 

A actuación no eido  da política da competencia estrutúrase en 

dúas vías básicas: control de condutas e control de estruturas1; ademais 

existe un aspecto adicional, o referente ás axudas públicas.  

 

O control das prácticas trata de evitar que os operadores 

económicos realicen pactos colusorios, abusen dunha posición de 

dominio no mercado e desenvolvan determinadas prácticas desleais, 

aquelas 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. Finalmente, no 

relativo ás axudas públicas, trátase de analizar o seu volume e criterios 

de asignación cara a evitar efectos negativos sobre a competencia nos 

mercados. 

 

No modelo descentralizador existente no ámbito da defensa da 

competencia en España, as competencias dos órganos correspondentes 

das CC.AA. limítanse á resolución dos expedientes sobre condutas 

restritivas. A avaliación das operacións de concentración é asumido, na 

súa meirande parte, pola Comisión Nacional da Competencia; mentres 

que no referente ás axudas públicas a competencia é soamente 

informativa. Malia esta realidade, a análise da situación da competencia 

en Galicia debe recoller tamén, polo seu interese, as operacións de 

concentración e as axudas públicas. 

 

 

 

                                                 
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).  

 



                       Informe sobre a situación… 

 

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

info@tgdcompetencia.org 

 

17 

4.1. Prácticas prohibidas 

 

As condutas restritivas da competencia identificadas polo 

lexislador europeo e español son dúas: os pactos colusorios (artigos 101 

FTUE e 1 LDC) e o abuso de posición de dominio (artigo 102 FTUE e 2 

LDC). Ademais destas dúas categorías de prácticas, o lexislador español 

tamén inclúe un terceiro tipo: as prácticas desleais que afecten 

gravemente ao interese público (artigo 3 LDC). 

 

O artigo 1 LDC refírese aos pactos colusorios e prohibe todo 

acordo, decisión ou recomendación colectiva, ou práctica concertada ou 

conscientemente paralela, que teña por obxecto, produza ou poida 

producir o efecto de impedir, restrinxir, ou falsear a competencia en todo 

ou parte do mercado nacional.  

 

Os acordos colusorios fan referencia a todo pacto verbal ou escrito 

polo que varios operadores económicos se comprometen nunha conduta 

que ten por finalidade ou efecto restrinxir a competencia. É a primeira 

das modalidades enumeradas como prácticas colusorias prohibidas polo 

artigo 1 LDC (e tamén polo artigo 101 FTUE). 

 

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 condutas son acordos 

adoptados por asociacións empresariais ou corporacións, de carácter 

vinculante (decisións) ou só orientador (recomendacións).  

 

Unha práctica concertada é unha forma de cooperación informal 

entre empresas independentes sen o referendo dun acordo. A figura das 

prácticas concertadas presenta un perfil borroso, carecendo da nitidez do 

concepto de acordo ou de decisión colectiva. Aínda que a  doutrina e a 

xurisprudencia foron fixando o concepto para facelo operativo, o seu 

contido substancial segue a ter certa vaguidade. Estas prácticas suscitan 

un severo problema de proba.  

 

A derradeira figura, a práctica conscientemente paralela, fai 

referencia ao comportamento harmonizado de varias empresas no 

mercado sen que medie un acordo expreso ou tácito entre as mesmas. A 
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actuación conscientemente paralela é a consecuencia de que as empresas 

actúan co propósito de evitar discordancias, coñecendo cada unha 

previamente os fins e medios das demais.  

 

Segundo prevé o artigo 4 LDC, desta prohibición quedan fora 

aqueles acordos que teñan amparo legal, pero non os que deriven do 

exercicio doutras potestades administrativas ou sexan causados pola 

actuación dos poderes públicos ou das empresas públicas sen dito 

amparo legal.  

 

O segundo grupo de condutas potencialmente contrarias á 

competencia son as que constitúen un abuso dunha posición de dominio 

(artigo 2 LDC). En consecuencia, queda prohibida a explotación abusiva 

por unha ou varias empresas da súa posición de dominio en todo ou en 

parte do mercado nacional. 

 

Esta prohibición é aplicable aínda nos casos en que a posición de 

dominio no  mercado dunha ou varias empresas se teña establecida por 

disposición legal. 

 

Entre as condutas contrarias a competencia que se deben prohibir 

para garantir un nivel de competencia efectiva nos mercados, o lexislador 

español tamén inclúe certas prácticas desleais que pola súa gravidade 

superarían a esfera privada, ao afectaren aos intereses públicos, por 

minguar gravemente os niveis de competencia (artigo 3). 

 

4.2. 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 aquelas operacións que 

supoñan un cambio estable do control da totalidade ou parte dunha ou 

varias empresas como consecuencia de (artigo 7 LDC): 

 

a) A fusión de dous ou máis empresas anteriormente 

independentes, ou 
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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.  

 

4.3. Axudas públicas 

 

Conforme a reiterada xurisprudencia comunitaria2, cualificar unha 

medida como axuda de Estado ou axuda pública no sentido do Tratado 

CE, hoxe Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE)3, esixe que 

se cumpran os catro criterios acumulativos nos que se basea o artigo 87 

CE, apartado 1 (hoxe artigo 107 TFUE). Trátase de que a axuda sexa 

outorgada polo Estado (entendido no caso español nos tres niveis da súa 

Administración: Xeral do Estado, Autonómico e Local) ou mediante 

fondos estatais (primeiro criterio); que favoreza a unha empresa ou 

sector (segundo criterio); que a medida sexa selectiva (terceiro criterio); e 

que afecte aos intercambios comerciais entre Estados membros, 

falseando a competencia (cuarto criterio).  

                                                 
2 Sentenzias do 24 de xullo de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, 

«Altmark Trans» (C 280/00, Rec. p. I 7747), apartado 74; do 23 de marzo de 2006, 

Enirisorse (C 237/04, Rec. p. I 2843), apartado 38; do 30 de marzo de 2006, Servizi 

Ausiliari Dottori Commercialisti (C 451/03, Rec. p. I 2941), apartado 55, e de 22 de xuño 

de 2006, Bélgica e Forum 187/Comisión (C 182/03 y C 217/03, Rec. p. I 5479), apartado 

84; no mesmo sentido, véxase a sentenza do 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión, 

«Tubemeuse» (C 142/87, Rec. p. I 959), apartado 25. 
________________________________________ 
3 A versión consolidada dos Tratados comunitarios, coa nova numeración dos artigos 

relativos á Política da Competencia  está publicada no Diario Oficial da Unión Europea (DO 

C 115, de 9.5.2008, p. 47). De xeito tal que os antigos artigos 81 a 89 CE, son agora os 

artigos 101 a 109 TFUE. 
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A regra xeral, recollida no artigo 108 TFUE (antigo artigo 88 CE), 

sinala que todas as axudas deben ser obxecto de notificación previa á 

Comisión Europea, agás as que podan ampararse nunha exención por 

categoría4 ou se acollan a regra de minimis5. 

 

No primeiro caso, será preciso un informe a posteriori e, no 

segundo, poderá ser a propia Comisión, de oficio ou a instancia dalgún 

denunciante, a que poida solicitar que se acredite o cumprimento dos 

citados criterios. 

 

Finalmente, débese ter en conta que como consecuencia da crise 

económica, a Comisión aprobou unha Comunicación denominada Marco 

temporal aplicable ás medidas de axuda estatal para facilitar o acceso ao 

financiamento no actual contexto de crise económica e financeira6, 

modificada o 28 de outubro de 20097 e o 8 de decembro de 20098. 

 

                                                 
4
 Regulamento (CE) nº 800/2008 da Comisión, do 6 de agosto de 2008 , polo que se 

declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación 

dos artículos 87 e 88 do Tratado [hoxe artigos 107 e 108 TFUE] (Reglamento xeral de 

exención por categorías) (DO L 214 do 9.8.2008, p. 3). 

5 Regulamento (CE) nº  1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006 , relativo á 

aplicación dos artículos 87 e 88 do Tratado (hoxe artigos 107 e 108 TFUE) ás axudas de 

minimis (DO L 379 do 28.12.2006, p. 5). 
6 DO C 83, do 7.4.2009, p. 1.  
7 DO C 261, do 31.10.2009., p. 2. 
8 DO C 303, do 15.12.2009, p. 6. 
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5. SITUACIÓN DA COMPETENCIA A PARTIR DOS 

EXPEDIENTES TRAMITADOS POLAS AUTORIDADES DE 

DEFENSA DA COMPETENCIA 

 

Para a análise da situación competitiva en Galicia no ano 2009 

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 corresponderan á Comisión Nacional de Competencia (CNC). 

 

5.1. Expedientes no SGDC  

 

No ano 2009 o número de denuncias/solicitudes tramitadas no 

SGDC foi de 11 o que supón unha redución significativa respecto do ano 

2008 (23) e unha volta aos niveis de 2006-2007, como se amosa na 

Táboa 1. 

 

Táboa 1. Expedientes instruídos polo SGDC. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Denuncias e oficio 2 11 11 23 11 

Autorizacións singulares de 

rexistros de morosos 
0 8 - a - a - a 

Autorizacións singulares non de 

rexistros de morosos 
0 1 - b - b - b 

 

Non cabe dúbida de que nos períodos de crise as empresas están 

máis preocupadas pola súa propia supervivencia que por iniciar conflitos 

con outras e mesmo denunciar posibles condutas que lles prexudican. 

Por elo, no contexto de crise é onde o labor de oficio adquire un valor 

maior. Agora ben, para facer esta tarefa dun xeito adecuado cómpre 

dispor de medios axeitados.  

 

Por sectores, a distribución dos expedientes é como segue: 

 

- Auto-escolas (1), 
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- Colexios profesionais (1), 

- Enerxía (1), 

- Servizos náuticos (1),  

- Sector Agrario (2), 

- Servizos deportivos (1),  

- venda ambulante (1). 

- Servizos sanitarios (1). 

- Distribución produtos téxtiles  (1). 

- Entidades financeiras  (1). 

 

5.2. Expedientes tramitados polo TGDC 

 

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

na vixente Lei 6/2004, do 12 de xullo, encomenda a instrución dos 

expedientes ao SGDC e a resolución ao TGDC. Este esquema implica, 

necesariamente, que ao TGDC só cheguen os expedientes tras ser 

instruídos polo SGDC.  

 

Para a análise dos expedientes resoltos polo TGDC no 2009 

cómpre sinalar que neste ano todos foron tramitados, agás un, ao abeiro 

da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, o que permite 

confirmar que o proceso de transición da LDC 1989 á LDC 2007 xa 

remata. 

 

5.2.1. Expedientes resoltos ao abeiro da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 

defensa da competencia. 

 

No ano 2009 o TGDC resolveu un recurso ao abeiro da citada Lei 

16/1989, do 17 de xullo; concretamente o R 7/2008, “Transporte Fluvial 

de Lugo”. Neste expediente analizábase o recurso interposto por unha 

empresa de transporte fluvial de Lugo contra o arquivo da súa denuncia 

contra a Deputación provincial, por presuntas prácticas de competencia 

desleal derivadas de realizar actividades semellantes por baixo do custo, 

adoptado polo SGDC. Segundo a Lei 16/1989, do 17 de xullo, tal arquivo 

era recorrible ante o TGDC. Este Tribunal desestimou o recurso, ditando a 

Resolución do 2 de febreiro de 2009, confirmando o criterio do SGDC ao 
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non apreciar indicios de vulneración da normas de competencia9. Na 

actualidade esta Resolución atópase recorrida perante o Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia. 

 

5.2.2. . Expedientes resoltos ao abeiro da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de 

defensa da competencia. 

 

Ao abeiro da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 

competencia, o TGDC coñece, por unha banda sobre de non iniciar 

expediente dirixidas polo SGDC e, por outra sobre proposta de 

expedientes sancionadores que foron incoados polo SGDC ao apreciar 

indicios de condutas prohibidas pola LDC.  

 

A.- Resolución sobre propostas de non iniciar expediente dirixidas polo 

SGDC. 

 

A nova LDC privou ao SGDC da facultade de acordar os arquivos. 

Na letra e no espírito da norma quedan claramente definidas as función 

resolutorias, atribuídas en exclusiva ao Consello da CNC, das de 

instrución, reservadas á Dirección de Investigación.  

 

A aplicación destes principios a un sistema dual, como continúa 

sendo o galego, non xera dificultades especiais. Na práctica, a atribución 

de todas as facultades de resolución ao TGDC supuxo un incremento 

notable do número de expedientes e resolucións ditadas polo mesmo, 

sen que o SGDC vira reducido o seu traballo. Este cambio máis ben 

incrementou as esixencias sobre o SGDC, ao ter que fundamentar máis 

solidamente as súas propostas de arquivo. Este resultado pon aínda máis 

en evidencia a limitación dos recursos do  SGDC para desenvolver 

axeitadamente o seu labor, pese ao esforzo co que está a traballar. 

 

O número de expedientes deste tipo tramitados polo TGDC no 

2009 foi de 10. Esta cifra sitúase preto dos 12 expedientes do 2008 e 

afastada dos 3 casos do 2007.  

                                                 
9 A versión completa desta Resolución pode consultarse na web do TGDC na dirección 

http://www.tgdcompetencia.org/gl/expedientes.php (versión en galego) ou na dirección 

http://www.tgdcompetencia.org/es/expedientes.php (versión en castelán). 

 

http://www.tgdcompetencia.org/gl/expedientes.php
http://www.tgdcompetencia.org/es/expedientes.php
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As Resolucións sobre propostas do SGDC de non iniciar expediente 

con arquivo de actuacións no 2009 foron as seguintes: 

 

- RA 15/2008 (“Hostalaría de Santiago de Compostela”). 

Resolución de non admisión da proposta de arquivo, de data 

16 de xaneiro de 2009. 

 

Neste expediente o TGDC examinou a Proposta de non incoar 

expediente sancionador, con arquivo das actuacións formulada polo 

SGDC, relativo á denuncia presentada por la Asociación de Hostelería 

Nocturna de Compostela, contra diversos establecementos hoteleiros e 

de restauración de Santiago de Compostela. 

 

 Na súa resolución, do 16 de xaneiro de 2009, o Pleno acordou non 

admitir a proposta do SGDC, instando ao SGDC a realización de 

determinadas actuacións destinadas a esclarecer os termos da denuncia. 

 

- RA 16/2008 (“Grúas de Galicia”). Resolución de admisión do 

arquivo, de data 16 de xaneiro de 2009.  

 

O expediente denominado “Grúas de Galicia” ten a súa orixe no 

escrito remitido ao SGDC pola Dirección de Investigación da Comisión 

Nacional de la Competencia no que lle informaba da realización dunha 

inspección efectuada na sede da Agrupación Empresarial Nacional de 

Alquiladores de Grúas de Servicio Público (ANAGRUAL), a partir da cal 

podería deducirse a realización de presuntas prácticas contrarias á 

competencia por parte de distintas asociacións integradas en ANAGRUAL, 

entre as que se encontraría a asociación galega.  

 

O SGDC elevou a súa proposta de non iniciar expediente 

sancionador, que foi confirmada polo Pleno do TGDC, ao non se apreciar 

indicios de infracción das normas de competencia. 
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- RA 17/2008 (“Cursos de inglés do Concello de Ferrol”). 

Resolución confirmando o arquivo do 20 de febreiro de 2009. 

 

O Expediente RA 17/2008 ten a súa orixe en dúas denuncias 

presentadas contra o Concello de Ferrol, por presuntas prácticas 

restritivas da competencia (Exp. 18/2008, do SGDC), en relación co feito 

de que dito concello, a través da súa Concellería de Educación, puxera en 

marcha un curso para favorecer a aprendizaxe da lingua inglesa, dirixido 

especificamente a escolares, a través de clases de conversa gratuítas que 

imparten profesores nativos.  

 

O TGDC confirmou a proposta de arquivo formulada polo SGDC, ao 

non considerar a existencia de indicios racionais de conduta prohibida 

pola LDC. 

 

Na súa Resolución, o Pleno do TGDC sinala no seu FX nº 6º que,  

 

«“[...] co máximo respecto á autonomía municipal, este Tribunal 

desexa subliñar, en relación á actuación das Administracións 

Locais en ámbitos nos que está presente a iniciativa privada, a 

conveniencia de que tales administracións consideren os efectos 

das súas condutas na competencia efectiva nos mercados, pois se 

ben é certo que deben protexer os intereses públicos nos seus 

ámbitos de actuación, tamén o é que deben contribuír a protexer o 

ben público da existencia dunha competencia efectiva nos 

mercados. Neste sentido, o TGDC non pode senón estar de acordo 

coa apreciación do TDC cando sinala:  

 

“[l]a deseabilidad de que las Administraciones Locales cumplan 

cuanto está legalmente dispuesto sobre la motivación de sus 

intervenciones en el mercado (oportunidad y conveniencia) y sobre 

la fijación de precios públicos”». 

 

- RA 18/2008 (“Autoescolas de Pontevedra 2”). Resolución 

confirmando o arquivo do 20 de febreiro de 2009. 

 

O caso sometido á consideración do TGDC, identificado como RA 

18/2008, corresponde ao Expediente 4/2008, do SGDC. A súa orixe 
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atópase na Resolución do 27 de decembro de 2007, no expediente S 

1/2007, “Autoescolas de Vigo”, na que o Pleno do Tribunal acordara 

instar ao SGDC a que iniciara unha investigación sobre a posible 

existencia de prácticas concertadas polas autoescolas da mesma 

provincia que realizan os seus exames en Pontevedra. 

 

O SGDC realizou unha investigación reservada que lle levou a 

propor ao TGDC a non incoación de expediente sancionador con arquivo 

de actuacións, que foi rexeitado por Resolución do TGDC do 31 de xullo 

de 2008 (RA 10/2008. Autoescolas de Pontevedra)10. 

 

Tras practicar novas dilixencias, o SGDC elevou unha nova 

proposta de arquivo ao TGDC que foi resolta polo Pleno o 20 de febreiro 

de 2009, considerando que efectivamente non se podían apreciar indicios 

de prácticas contrarias á competencia, polo que confirmou a proposta do 

SGDC. 

 

-  RA 19/2009 (“Hidroeléctrica de Río Couso”). Resolución do 4 de 

febreiro de 2009, confirmando a proposta de arquivo. 

 

O expediente denominado polo TGDC “Hidroeléctrica de Río 

Couso” ten como obxecto a proposta de non incoar expediente 

sancionador, co correspondente arquivo de actuacións, proposto polo 

SGDC da denuncia presentada polo presidente de AEMS-RIOS CON VIDA, 

na Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Nela denunciábase un 

suposto reparto do mercado de concesións hidroeléctricas no río Couso, 

ao seu paso polo termo municipal de Avión, na provincia de Ourense, 

pertencente ao ámbito da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.  

 

O Pleno do TGDC acordou confirmar a proposta do SGDC de non 

incoar expediente sancionador e proceder ao arquivo das actuacións, ao 

non apreciar indicios de conduta contraria a competencia. 

 

 

 

                                                 
10 Sobre esta resolución, besase Memoria de Actividades do TGDC 2008. 
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-  RA 20/2009 (“Formación da Coruña”. Resolución do 16 de 

marzo de 2009, desestimando a proposta de arquivo. 

 

O Expediente RA 20/2009 tivo a súa orixe na proposta de arquivo 

efectuada polo SGDC, en data 14 de xaneiro de 2009 (Expediente 

22/2008, do SGDC), da denuncia presentada contra Forem Galicia, Forga 

e UXT Galicia, por presuntas prácticas contrarias á competencia. 

 

O Pleno acordou non aceptar a proposta do Servizo Galego de 

Defensa da Competencia de non incoar expediente sancionador, 

instándoo a dar traslado da denuncia aos presuntos infractores para que 

puideran realizar as alegacións que consideraran oportunas sobre o 

contido da denuncia. 

 

- RA 21/2009 (“Distribución de gas butano de Ourense”). 

Resolución do 15 de maio de 2009 confirmado a proposta de 

arquivo. 

 

 O caso “Distribución de gas butano de Ourense” tivo o seu inicio 

na denuncia presentada contra as entidades mercantís “Empresas 

Reunidas, S.A.” e Burgas Distribución, S.A.”, distribuidoras de gas butano 

de Repsol, por un suposto reparto do mercado xeográfico no Concello de 

Ourense que, no seu caso, constituiría unha práctica contraria á 

competencia. 

 

 Mediante Resolución de data 15 de maio de 2009, o Pleno 

resolveu, á vista da documentación aportada polo SGDC, aceptar a súa  

proposta de non incoar expediente sancionador, ao non se apreciar 

indicios racionais da mesma.  

 

- RA 22/2009 (“Leite de Galicia”). Resolto do 14 de xullo de 

2009, admitindo a proposta de arquivo do SGDC. 

 

Esta Resolución facía referencia á denuncia remitida ao TGDC polo 

Pleno do Concello de Laracha, celebrado o 26 de novembro de 2008, que 

tomou a decisión de “instar ao Tribunal da Competencia a actuar de 

oficio contra as prácticas monopolistas das industrias produtoras de 
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pensos, e as prácticas de dumping utilizadas polas industrias e a 

distribución”.  

 

O Tribunal remitiu a denuncia ao SGDC que, unha vez realizadas 

as actuacións correspondentes, elevou ao TGD a súa proposta de non 

incoar expediente sancionador co correspondente arquivo de actuacións. 

O TGDC resolveu desestimar a proposta de arquivo do Servizo Galego de 

Defensa da Competencia. No relativo ás supostas prácticas monopolistas 

das industrias produtoras de pensos, o Tribunal insta ao Servizo a 

efectuar as investigacións necesarias para o completo esclarecemento da 

situación sobre se existen, ou non, indicios de infracción das normas de 

competencia no mercado de subministro de alimentos ao gando vacún 

para a produción de leite na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 

Ademais, o Tribunal sinala que o Servizo debe realizar unha 

investigación o máis completa posible sobre as hipotéticas prácticas de 

dumping utilizadas polas industrias e a distribución do sector do leite e, 

especialmente, avaliar se as empresas de distribución retallista están 

vendendo a perda o leite con fins anticompetitivos, de modo que podan 

estar incorrendo nunha violación da Lei de Defensa da Competencia. 

 

- RA 23/2009 (“Aluguer de solo en parques eólicos 2”). 

Resolución do 17 de xullo de 2008, admitindo a proposta de 

arquivo. 

 

 O expediente RA 23/2009, denominado “Aluguer de solo en 

parques eólicos 2” ten a súa orixe na nova de prensa que o TGDC remitira 

ao SGDC, referente a unhas supostas prácticas anticompetitivas entre as 

empresas produtoras de enerxía eólica en relación cos alugueiros que 

ditas empresas pagaban aos propietarios dos terreos nos que se 

instalarían parques eólicos.  

 

 O TGDC non admitiu unha primeira proposta de arquivo formulada 

polo SGDC, na súa Resolución do 10 de xullo de 2008 (Expediente RA 

9/2008. “Aluguer de solo en parques eólicos“), instando ao SGDC a 

afondar na investigación. Tras completala investigación preliminar, o 

SGDC elevou ao Pleno unha nova proposta de non incoar expediente 

sancionador, con arquivo das actuacións, que foi confirmada polo Pleno.  
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- RA 25/2009 (“Formación da Coruña 2”). Resolución de arquivo 

do 30 de decembro de 2009. 

 

Este expediente trae causa da Resolución do 16 de marzo de 2009,  

recaída no Expte. RA 20/2009 (“Formación da Coruña”), sobre o que o 

Pleno considerou necesario ampliar a investigación para poder valorar 

axeitadamente a existencia de indicios de conduta restritiva da 

competencia. 

 

O Pleno do TGDC confirmou a proposta de arquivo presentada 

polo SGDC en relación ao Expediente 22/2008, do Servizo Galego de 

Defensa da Competencia (RA 25/2009, “Formación da Coruña 2”, do 

TGDC), que tivera a súa orixe na denuncia que fora presentada ante o 

SGDC contra Forem Galicia, Forga e UXT Galicia, por presuntas prácticas 

contrarias á competencia, relativa a adxudicación de fondos comunitarios 

para realizar cursos de formación laboral con diversas autoescolas da 

Coruña. Tras o afondamento da investigación preliminar, o Pleno aceptou 

a proposta de arquivo do SGDC.  

 

Nesta Resolución, a pesar de que se acordou aceptar a proposta de 

arquivo formulada polo SGDC, o Pleno considerou oportuno salientar no 

seu FX 6º (último parágrafo) que: 

 

“Resulta doado colixir que [...] a libre competencia no mercado 

podería verse gravemente comprometida se a contratación do 

servizo demandado recaera de modo sistemático sobre unha ou 

varias autoescolas, de xeito que permitira o desenvolvemento 

dunha conduta agresiva por parte desas autoescolas contratadas e, 

por tanto, desleal con outros competidores no mercado libre de 

permisos de condución  -aquel que non está vencellado aos cursos 

de formación financiados con axudas públicas- grazas á dispor 

dunha base de negocio particularmente favorable con calquera das 

institucións denunciadas.” 

 

Así mesmo, no FX 12º, segundo parágrafo, o Tribunal sinalou que 

se ben os sindicatos denunciados : 
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“non se observa que incorreran nun ilícito da LDC, teñen unha 

especial responsabilidade social e, en consecuencia, deben aplicar 

do xeito máis eficaz e claro posible o disposto no artigo 8.3.a da 

Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e no 

artigo 5.2.a da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de 

Galicia, antes mencionadas, respecto a que a xestión das 

subvencións que se perciban se realizará de acordo cos principios 

de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, 

igualdade e non discriminación. Eses principios, que sempre deben 

respectarse, resultan especialmente relevantes cando se efectúa a 

contratación de obras ou servizos por conta de terceiros e cando, 

coma neste caso, se usan fondos públicos, cuxa correcta 

administración contribúe a acadar un maior benestar e 

desenvolvemento económico e social.” 

 

B.-Expedientes sancionadores 

 

No 2009, e tras a correspondente instrución polo SGDC, o TGDC 

ditou dúas resolucións en expedientes sancionadores. Concretamente: 

 

- S 4/2008: Fabricantes de pan de Galicia. Resolución de data 3 

de novembro de 2009. 

 

Con data 3 de novembro de 2009 o TGDC resolveu o expediente 

sancionador nº S 4/2008 “Fabricantes de pan de Galicia”, que foi iniciado 

de oficio en virtude da comunicación recibida dende a Comisión Nacional 

da Competencia (Dirección de Investigación), de data 2 de abril de 2008. 

Este expediente xurde das declaracións de responsables da Federación 

Gallega de Asociaciones Provinciales de Fabricantes de Pan (FEGAPAN), 

recollidas en distintos medios de comunicación no mes de agosto de 

2007, nas que se facía referencia a inminentes incrementos dos prezos 

do pan en Galicia a causa do encarecemento das materias primas. 

Segundo a Dirección de Investigación da CNC, esta conduta podería 

constituír unha recomendación colectiva de subir os prezos, emanada 

dunha asociación de empresas, prohibida pola normativa de defensa da 

Competencia. 
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 O Pleno do TGDC acordou declarar acreditada a existencia dunha 

recomendación colectiva de fixación do prezo do pan, prohibida polo 

artigo 1.1 da Lei 16/1989, de Defensa da Competencia, da que é 

responsable a Federación Gallega de Asociaciones Provinciales de 

Fabricantes de Pan (FEGAPAN), intimando á citada asociación a que se 

abstivera no futuro da realización deste tipo de prácticas. Ademais, o 

TGDC impúxolle unha multa de TRINTA E UN MIL SETECENTOS 

CINCUENTA Euros (31.750 euros)11. 

 

 Á Resolución do TGDC está en liña coa ditada pola CNC no 

Expediente S/0046/08, PAN DE ASTURIAS, resolto polo seu Consello con 

data 24 de setembro de 2009, por non ten asumido o Principado de 

Asturias as competencias resolutorias. 

 

 A CNC acordou declarar que no referido expediente se tiña 

acreditada a existencia dunha recomendación colectiva de fixación de 

prezos do pan, prohibida polo artigo 1.1 da Lei 16/1989, de Defensa da 

Competencia, da que era autora a ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PAN 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CEOPAN Asturias), á que impuxo unha 

multa de VINTEDOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (22.500 €). 

 

- S 5/2008. Confraría de Pescadores  da Illa de Arousa. 

Resolución do TGDC do 5 de agosto de 2009. Aprecia a 

infracción pero no se impón sanción. 

 

Neste expediente analizábase a denuncia formulada pola  

secretaria xeral da Asociación Galega de Mariscadores/as (en diante 

Agamar) contra a Confraría de Pescadores “San Julián” da Illa de Arousa 

(en diante Confraría), por presuntas prácticas restritivas da competencia, 

consistentes na imposición dunha cota de 900€ anuais aos mariscadores 

a flote, deducible nos descontos das vendas na lonxa da Illa aínda que 

non comercialicen o produto na citada lonxa, o que considera podería 

infrinxir a Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia (en 

diante LDC ou Lei 15/2007). 

                                                 
11 A versión completa desta Resolución pode consultarse na web do TGDC na dirección 

http://www.tgdcompetencia.org/gl/expedientes.php (versión en galego) ou na dirección 

http://www.tgdcompetencia.org/es/expedientes.php (versión en castelán). 

 

http://www.tgdcompetencia.org/gl/expedientes.php
http://www.tgdcompetencia.org/es/expedientes.php
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O Pleno, na súa Resolución do 5 de agosto de 2009, acordou 

declarar que non deben aplicar os artigos 1 a 3 da Lei 15/2007 á 

denuncia realizada dada a escasa importancia da mesma, que non ten 

capacidade para afectar de maneira significativa á competencia. Malia o 

anterior, cara á mellora competitiva do sistema cuestionado pola 

denunciante, o TGDC sinalou que: 

 

“[...]cómpre eliminar a cota resultante do mesmo xa que o seu 

deseño actual non resulta axeitado para acadar os fins que a 

xustifican, que se vinculan co aproveitamento racional e 

controlado dos recursos marisqueiros. “ 

 

Nos expedientes examinados polo TGDC, a afectación sectorial é 

como segue: 

 

- Autoescolas (1) 

- Transporte fluvial (1) 

- Hostalaría (1) 

- Construción (1) 

- Sindicatos (2) 

- Administracións Públicas (1) 

- Enerxía (3) 

- Sector agrario (1) 

- Panaderías (1) 

- Pesca e Marisqueo (1) 

 

5.3. Expedientes de carácter supra-autonómico con incidencia en Galicia  

 

Diversos expedientes resoltos pola CNC no ano 2009, dada a súa 

natureza supra-autonómica, tiñan efectos en Galicia. Neste grupo 

pódense identificar os seguintes:  

 

- Expediente 646/08, AXION/ABERTIS. Resolución do Consello da 

CNC do 19 de maio de 2009.  

 

 O presente expediente iniciouse en virtude da denuncia presentada 

por RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA, SA (AXION) contra ABERTIS 

TELECOM, SAU (ABERTIS), á que imputa a realización de condutas 
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exclusionarias prohibidas polo artigo 6 da Lei 16/1989, de 17 de xullo, 

de Defensa da Competencia (LDC) e polo Artigo 82 CE (hoxe 102 TFUE), 

que terían por obxecto e efecto impedir a entrada da denunciante ou 

doutros competidores potenciais no mercado de difusión de sinais de 

servizo público de televisión terrestre (analóxica ou dixital) de ámbito 

nacional, no que a denunciada é o operador dominante. 

 

 Na súa Resolución, o Consello declarou a existencia dunha 

infracción do artigo 6 da LDC e 82 CE por parte de ABERTIS TELECOM 

SAU, consistente en abusar da súa posición de dominio esixindo, sen 

xustificación obxectiva, cuantiosas penalizacións aos seus clientes 

(SOGECABLE, TELECINCO, ANTENA 3, NET TV e VEO TV) no caso de 

rescisión anticipada dos contratos asinados en 2006, así como en 

establecer unha excesiva duración dos contratos con VEO TV en 2006 e 

con SOGECABLE, TELECINCO y NET TV en 2008, co efecto de impedir a 

posible acción comercial de novos competidores e a súa entrada no 

mercado. Ademais declarou a existencia doutra infracción consistente en 

abusar da citada posición de dominio ofrecendo no marco da negociación 

dos contratos asinados en 2006, sen xustificación obxectiva, descontos 

pola contratación conxunta da difusión en todos os territorios, co efecto 

de impedir igualmente a entrada de novos competidores en algunhas 

delas.  

 

 O Consello impuxo á sancionada unha multa de 22.658.863 Euros 

 

- Expediente S/0064/08, Veterinarios Especialistas Équidos. 

Resolución do Consello da CNC do 27 de Maio de 2009.  

 

 O Expediente iniciouse de oficio, en virtude do escrito dirixido á 

Dirección de Investigación da CNC (DI), polo Tribunal de Defensa da 

Competencia de Madrid (TDCCM) que, ao abeiro da Lei 1/2002, do 21 de 

febreiro, de Coordinación do Estado e as Comunidades Autónomas en 

Materia de Defensa da Competencia, informaba que tiña realizado unha 

información reservada no sector da prestación de servizos veterinarios 

para équidos, detectando a posible existencia de prácticas prohibidas, 

que correspondía investigar á CNC.  
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  A DI proseguiu a investigación contra a Asociación Española de 

Veterinarios Especialistas en Équidos (AEVEE), pola realización de 

supostas prácticas restritivas da competencia consistentes na realización 

dunha recomendación aos seus asociados sobre os prezos dos servizos. 

A citada Asociación, presente en todas as Comunidades Autónomas, 

conta con 9 membros na Comunidade Autónoma de Galicia, dos 159 que 

se recollen no expediente. 

 

 Tras a instrución do corresponde expediente sancionador, o 

Consello da CNC acordou declarar a existencia dunha infracción do artigo 

1 da LDC da que era responsable a Asociación Española de Veterinarios 

Especialistas en Équidos, (AEVEE), consistente nunha recomendación de 

prezos mínimos aos seus asociados en todo o territorio nacional, co 

obxecto de establecer honorarios unificados entre los mesmos, 

impoñéndolle unha multa de seis mil (6.000) Euros. 

 

- Expediente 2789, Entidades de crédito. Resolución do Consello 

da CNC do 29 de maio de 2009.  

 

 O Expediente ten a súa orixe na denuncia presentada por 

AUSBANC contra a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid por 

supostas condutas prohibidas pola Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 

Defensa da Competencia, consistentes en subordinar a concesión de 

préstamos hipotecarios á subscrición dun seguro de vida ou de 

amortización de crédito con unha aseguradora pertencente ao seu 

mesmo grupo empresarial e en utilizar outras vías distintas á de reclamar 

a esa aseguradora o pago do seguro ao producirse a continxencia 

asegurada, en detrimento da eficacia de dito seguro. 

 

 Tras o arquivo polo antigo Tribunal de Defensa da Competencia e 

a impugnación da citada resolución ante os tribunais (Sentencia da 

Audiencia Nacional do 17 de setembro de 2003), o extinto Servizo de 

Defensa da Competencia (SDC) iniciou dilixencias contra diversas 

entidades de crédito (entre elas, Banco Pastor e Caixa Galicia), polos 

feitos denunciados por AUSBANC. 

 

 O Consello acordou declarar que non resultaba acreditada a 

existencia de prácticas prohibidas polo artigo 1 da Lei 16/1989 relativas 
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á vinculación da concesión de préstamos persoais e hipotecarios á 

subscrición dun seguro de vida ou de amortización con unha 

aseguradora pertencente ao seu mesmo grupo empresarial por parte das 

21 entidades de crédito imputadas. 

 

- Expediente 2794/07, TRANSPECO/ASCENTRA. Resolución do 

Consello da CNC do 25 de xuño de 2009.  

 

 O Expediente ten a súa orixe na denuncia presentada por 

TRANSFRIO SCG., contra a Asociación Coruñesa de Empresarios de 

Transporte (ASCENTRA) e a TRANSPECO SCG., por supostas condutas 

prohibidas polo artigo 1 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da 

Competencia, consistentes na xeración de atrancos á denunciante no seu 

labor de comercialización ao serlle impedido tanto o acceso ao Porto da 

Coruña, como a saída do mesmo, mediante actos de violencia, piquetes e 

coaccións, que foron obxecto dunha información reservada e un 

posterior expediente sancionador, iniciado de oficio pola DI, por suposta 

fixación de prezos e reparto do mercado. 

 

 O Consello acordou non incoar expediente sancionador e arquivar 

as actuacións  ao non terse acreditada a existencia de prácticas tendentes 

á fixación de prezos e reparto do mercado por parte de TRANSPECO e 

ASCENTRA. 

 

- Expediente S/0092/08, Tabaqueiras. Resolución do Consello da 

CNC do 9 de setembro de 2009. 

 

 Nesta Resolución, o Consello da CNC acorda confirmar a proposta 

de arquivo do expediente formulada pola DI, da denuncia presentada 

pola ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS (AUSBANC 

CONSUMO) contra ALTADIS SA., PHILIP MORRIS SPAIN SL, R.J. REYNOLDS 

GLOBAL PRODUCTS ESPAÑA SA. y BRITISH AMERICAN TOBACCO ESPAÑA 

SA., pola existencia dunha presunta práctica conscientemente paralela 

entre ditas compañías tabaqueiras prevista no artigo 1 da LDC, ao non 

apreciar indicios da infracción denunciada.  
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- Expediente 2761/07, Asociación Editores Diarios Españois. 

Resolución do Consello da CNC do 15 de setembro de 2009.  

 

 O Expediente foi iniciado polas denuncias presentadas por 

RODALCA, S.L. e a SOCIEDAD MERCANTIL DOCUMENTAL DE MEDIOS, S.A. 

contra a Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), ACCESO 

GROUP (Acceso) e CEDRO, por supostas condutas prohibidas tanto pola 

LDC 1989 como pola LDC 2007, consistentes en obstaculizar o exercicio 

da actividade de press clipping das mercantís denunciantes, mediante 

prácticas desleais e supostas recomendacións colectivas, ademais dunha 

suposta negativa de subministro relacionada cos dereitos de propiedade 

intelectual derivados desa actividade.  

 

 De acordo co contido da denuncia e coas actuacións levadas a 

cabo pola DI, o Consello ten que resolver tres cuestións distintas. En 

primeiro lugar, a existencia de indicios racionais dun comportamento 

desleal dunhas empresas de press clipping ou incluso por editores ou 

asociacións de editores fronte ás empresas denunciantes. En segundo 

lugar, a procura de indicios sobre unha suposta negativa de subministro 

por parte de editores ou da entidade colectiva de dereitos de propiedade 

intelectual CEDRO e, finalmente, a existencia de indicios da existencia de 

condutas colusorias por parte dalgúns dos operadores económicos 

destes mercados.  

 

 O Consello acordou aceptar a proposta da DI de non incoar 

expediente sancionador pola citada denuncia no relativo aos artigos 2 

(antigo artigo 6 da Lei 16/1989) e 3 (antigo artigo 7 da Lei 16/1989), 

pero incoar expediente sancionador polas supostas condutas contrarias 

ao artigo 1 LDC, levadas a cabo por AEDE, a Asociación Española de 

Prensa Gratuíta, AFEC e as empresas de press clipping asociadas a AFEC. 

 

- Expediente 2756/07, Santa Mónica Sports. Resolución do 22 de 

 outubro de 2009. 

 

 Esta Resolución, pon fin ao expediente iniciado en virtude da 

denuncia presentada pola sociedade Internacional Sport Organización, 

S.L. (ISO) contra a Real Federación Española de Fútbol (RFEF) e o Grupo 

Santa Mónica Sport, S.L. (Santa Mónica) por incorrer en prácticas que 
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vulnerarían os artigos 1 LDC 1989 e 81 CE (hoxe 101 TFUE), así como á 

RFEF por abuso de posición de dominio, vulnerando os artigos 6 LDC 

1989 e 82 CE (hoxe 102 TFUE). 

 

 No expediente consta que Santa Mónica actúa como intermediario 

na xestión dos dereitos de publicidade e patrocinio de diversos clubs, 

entre as que se atopa a publicidade no perímetro do estadio do Deportivo 

da Coruña. 

 

 O Consello acordou non incoar procedemento sancionador e 

arquivar as actuacións levadas a cabo trala denuncia presentada pola 

representación de Internacional Sports Organización, S.L. contra a Real 

Federación Española de Fútbol y el Grupo Santa Mónica Sports S.L. por 

considerar que non se aprecian indicios de infracción da LDC. 

 

- Expediente 642/08, Céntrica/Unión Fenosa. Resolución do 

Consello da CNC do 2 de abril de 2009.  

 

 O Expediente tivo a súa orixe na denuncia presentada por Céntrica 

Energía SLU contra as distribuidoras de enerxía: Electro de Viesgo 

Distribución SL.; Iberdrola Distribución Eléctrica SAU; Endesa Distribución 

Eléctrica SLU; Unión Fenosa Distribución SA e Hidrocantábrico 

Distribución Eléctrica SAU, por supostas condutas contrarias ao Artigo 6 

da Lei 16/1989 de 17 de xullo, de Defensa da Competencia e o Artigo 82 

CE, consistentes na denegación de acceso, completo e incondicionado, ao 

Sistema de Información de Puntos de Subministro (SIPSA). 

 

 Na súa detallada Resolución, o Consello da CNC acordou declarar 

acreditadas dúas condutas incardinables no artigo 6 da Lei 16/1989, do 

17 de xullo, de Defensa de la Competencia e do Artigo 82 CE (hoxe 102 

TFUE), das que estima responsable a UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN SL., 

consistentes, por abusar da súa posición de dominio, ao negar a Céntrica 

o acceso ao Sistema de Información de Puntos de Subministro e 

transmitir de maneira discriminatoria información a outras empresas do 

seu grupo, impoñéndolle  unha multa de CINCO MILLÓNS DE  EUROS (€ 

5.000.000). 
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Dende unha perspectiva sectorial, os expedientes da CNC pódense 

clasificar do seguinte xeito: 

 

- Telecomunicacións (1) 

- Entidades financeiras (1) 

- Enerxía (1)  

- Publicidade (1) 

- Distribución de prensa (1) 

- Distribución de tabaco (1)  

- Servizos profesionais (1).  

 

5.4. Operacións de concentración económica 

 

A Lei 15/2007 recolle a eventual participación dos órganos das 

Comunidades Autónomas en certas operacións que cheguen á segunda 

fase. Segundo establece o artigo 58.1, parágrafo segundo:  

 

“No suposto de que a concentración incida de forma significativa 

no territorio dunha comunidade autónoma, a Dirección de Investigación 

lle solicitará informe preceptivo, non vinculante, á comunidade autónoma 

afectada, a que lle remitirá, xunto coa nota sucinta, copia da notificación 

presentada, unha vez resoltos os aspectos confidenciais desta, para 

emitir o informe no prazo de vinte días.”. 

 

Do total de operacións de concentración habidas no ano 2009, 

segundo os datos recollidos da CNC, organismo que contabiliza todas as 

operacións desta natureza que se teñen que notificar, houbo en España 

68 expedientes de concentracións, o que supón unha notable redución 

respecto dos 125 do 2008). Na mesma liña, os casos que tiñan 

vinculación con Galicia, por dispor de sede o establecementos abertos na 

mesma redúcense a 7, fronte aos 21 do 2008. A significativa redución 

pódese relacionar á crise económica, a pesares de que a concentración 

sexa un mecanismo adecuado para facer fronte á mesma, a lo menos, a 

medio prazo. Son as seguintes12:  

                                                 
12 Información tomada da web da CNC: 

http://www.cncompetencia.es/index.asp?m=42&p= 

 

http://www.cncompetencia.es/index.asp?m=42&p
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Táboa 2. Casos de concentración económica vinculados a Galicia 
 

NÚMERO 

 

NOME 

 

TIPO 

 

ESTADO 

 

DATA 

C-0098/08 GAS NATURAL/UNIÓN 

FENOSA 

Adquisición control 

exclusivo 

Finalizado. 

Autorizado en 2ª 

fase 

11/02/2009 

Resolución  

2ª fase 

C-0110/08 BERTIS / AXION Adquisición control 

exclusivo 

Finalizado. 

Autorizado en 2ª 

fase 

16/07/2009 

Autorización 

en 2ª fase  

C-0119/08 DISTRIRUTAS/GELESA/SI

GLO XXI/LOGINTEGRAL 

Fusión Finalizado. 

Autorizado en 2ª 

fase 

10/06/2009 

Resolución  

2ª fase 

C-0168/09 TUDELA 

VEGUÍN/CEMENTOS 

GALEGOS 

Adquisición de 

activos 

Finalizado. 

Autorizado en 1ª 

fase 

17/08/2009 

Resolución  

1ª fase 

C-0178/09 NH HOTELES/HESPERIA Adquisición control 

exclusivo 

Finalizado. 

Autorizado en 1ª 

fase 

21/10/2009 

Resolución  

1ª fase  

C-0201/09 INTERPARKING / 

METROPARK 

Adquisición control 

exclusivo 

Finalizado. 

Autorizado en 1ª 

fase 

20/01/2010 

Resolución  

1ª fase 

C-0186/09 CASER/CAIXANOVA/CAI

XANOVA VIDA/BANCO 

GALLEGO VIDA 

Adquisición control 

conxunto 

Finalizado. 

Autorizado en 1ª 

fase 

03/12/2009 

Resolución  

1ª fase 

 

DETALLE 

Expediente: C-0098/08 (Concentraciones)  

Nome: GAS NATURAL/UNIÓN FENOSA  

Tipo: Adquisición control exclusivo  

Estado: Finalizado. Autorizado en 2ª fase  

Empresa  

GAS NATURAL SDG, S.A.  

UNIÓN FENOSA S.A.  

Sector  

E.40: PRODUCCIÓN E DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA (NACE 1990).  

Cualificación  

Art. 8.1a y 8.1b LDC: Tanto Cota de mercado, como Volume de negocios  

03/09/2008 Entrada da notificación  

Adquisición por parte de GAS NATURAL SDG, S.A. dunha participación accionarial 

de control sobre UNIÓN FENOSA, S.A.  

07/11/2008 Resolución 1ª fase (ver pdf )  

http://www.cncompetencia.es/Inicio/FAQ/Glosario/tabid/101/Default.aspx?item=185#185
http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=38238&Command=Core_Download&Method=attachment
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07/11/2008 Nota sucinta (ver pdf )  

07/11/2008 Acordo inicio 2ª fase  

11/02/2009 Resolución 2ª fase (ver pdf )  

 

COMENTARIO:  

 

 A adquisición do control exclusivo de UNIÓN FENOSA por parte de 

GAS NATURAL constituíu unha das operacións corporativas máis 

importantes relacionadas con Galicia nos últimos tempos. O volume de 

negocios de ámbalas dúas entidades, o carácter estratéxico do sector no 

que operan e o feito de UNIÓN FENOSA é o operador dominante en 

Galicia, como recoñece á propia CNC na xa aludida Resolución do 2 de 

abril de 2009, recaída no Expediente 642/08, Céntrica/Unión Fenosa.  

 

 O feito de que a súa aprobación tivera lugar en 2ª fase é unha boa 

proba da complexidade da operación é amósase como un bo exemplo de 

que a interpretación da CNC de que a afectación a máis dunha 

Comunidade Autónoma, cando o seu número é reducido e o seu impacto 

é significativo, como no caso de Galicia, debería terse realizado previa 

solicitude de informe das Autoridades da Competencia de nosa 

Comunidade Autónoma. Agora ben, a emisión de tal informe dun xeito 

fundado requiriría o acceso pleno á documentación pertinente, mais aló 

da mera nota sucinta. A Xunta de Galicia13 sí remitiu alegacións. Nestes 

casos debería darse unha axeitada coordinación entre a consellería 

competente da Xunta de Galicia na materia de que se trae coas 

Autoridades da Competencia da propia Comunidade, que debe dispor 

dos recursos humanos e materiais precisos para poder avaliar tales casos 

no reducido prazo de tempo establecido.  

 

Neste caso, as conclusións ás que chega a CNC14 son as seguintes: 

 

“(851) A la vista de lo anterior, cabe concluir que el conjunto de los 

compromisos presentados por GAS NATURAL resulta, en opinión 

de la Dirección de Investigación, suficiente y proporcionado para 

eliminar los posibles riesgos de obstaculización de la competencia 

                                                 
13 Así faise constar no punto 7 da Resolución do 11 de febreiro de 2009. 
14 Apartado 12.4. Conclusión da Resolución das CNC. 

http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=38237&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=38236&Command=Core_Download&Method=attachment
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efectiva derivados de la operación de concentración objeto del 

análisis. 

 

(852) En concreto, los compromisos propuestos en términos de 

puntos de distribución y cartera de clientes desinvertidos, junto 

con el abastecimiento de gas asociado a éstos, persiguen crear o 

reforzar a operadores que puedan alcanzar una escala mínima 

eficiente en los mercados de gas, de tal forma que subsista la 

presión competitiva sobre GAS NATURAL en el sector del gas 

preexistente a la operación de concentración notificada y se evite 

un incremento de las barreras a la entrada en el mismo. Todo ello 

en un contexto de fuerte desaceleración económica que no puede 

obviarse dado que supondrá una caída de la demanda en los 

mercados y, por tanto, una oferta excedentaria de gas. 

 

(853) Por otra parte, en los mercados eléctricos, los compromisos 

propuestos en términos de desinversión de capacidad de 

generación en ciclos combinados eliminarán los riesgos de efectos 

tanto unilaterales como coordinados, reducirán sensiblemente los 

problemas detectados en los mercados de restricciones técnicas, 

dada su ubicación, y favorecerán la integración vertical gas-

electricidad del comprador. 

 

(854) Por último, los compromisos relativos a los vínculos 

estructurales con Enagás, Cepsa y Unión Fenosa Gas eliminan los 

riesgos de interferencias en el normal funcionamiento de estas 

empresas.” 

 

Polo anterior, o Consello da CNC formula a seguinte Proposta: 

 

“13. PROPUESTA 

En atención a todo lo anterior y en virtud del artículo 58.4 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se propone 

subordinar la autorización de la concentración al cumplimiento de 

los compromisos presentado por GAS NATURAL SDG, S.A. ante la 

Comisión Nacional de la Competencia con fecha 10 de febrero de 
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2009, en aplicación del artículo 58.4.b) de la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, de Defensa de la Competencia.”15 

Expediente: C-0110/08 (Concentraciones)  

Nome: ABERTIS / AXION  

Tipo: Adquisición control exclusivo  

Estado: Finalizado. Autorizado en 2ª fase  

Empresa  

ABERTIS TELECOM, S.A.U.  

RED BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA, AXION  

Sector  

I.6420: TELECOMUNICACIONES (NACE 1990).  

Cualificación  

Art. 8.1a LDC: Cota de mercado  

10/10/2008 Entrada da notificación  

Adquisición por parte de ABERTIS TELECOM, S.A. (ABERTIS) do control exclusivo 

da Rede de Banda Ancha de Andalucía, S.A. (AXION).  

02/02/2009 Resolución 1ª fase (ver pdf )  

02/02/2009 Acordo inicio 2ª fase  

26/03/2009 Nota sucinta (ver pdf )  

16/07/2009 Resolución 2ª fase  

16/07/2009 Autorización en 2ª fase (ver pdf )  

 

COMENTARIO:  

 

 A presente operación presentaba unha potencial afectación ao 

mercado galego noutro sector estratéxico, como é o das 

Telecomunicacións.  

 

No punto 24 desta Resolución sinálase que:  

 

“(124) Es necesario apuntar que ningún concesionario de radio 

local digital realiza actualmente emisións y que hasta el momento 

sólo emiten las concesiones a nivel nacional, y en el pasado lo han 

hecho también los dos múltiples catalanes y los programas 

                                                 
15 Besase o ANEXO 1.da Resolución da CNC “ Propuesta de compromisos de GAS NATURAL, 

SDG, S.A. de 10 de febrero de 2009” 

http://www.cncompetencia.es/Inicio/FAQ/Glosario/tabid/101/Default.aspx?item=185#185
http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=37596&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=37597&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=37598&Command=Core_Download&Method=attachment
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públicos de los múltiples de Galicia y Murcia. De esta manera, se 

trata de un mercado pequeño, que podría expandirse. En todo 

caso, esta expansión se prevé lenta e incluso puede revertirse, en 

la medida en que no existe un plan detallado para el tránsito a la 

tecnología digital y existe un escaso número de receptores de 

radio digitales en manos de los usuarios finales. 

 

[...] 

 

(345) Por otra parte, cabe destacar que en otros ámbitos 

autonómicos, como Galicia o el País Vasco, las autoridades 

autonómicas han creado difusores propios de la señal de televisión 

autonómica en dichas Comunidades Autónomas39 

 

[...] 

 

(468) Los canales de los múltiples de Cataluña, Murcia y Galicia 

emitieron en el pasado, pero ya no lo hacen. El proveedor de los 

servicios de difusión digital de los múltiples nacionales es ABERTIS. 

En Murcia el operador que tiene contratado dicho servicio es 

Emurtel50 y en Galicia Retegal.” 

Expediente: C-0119/08 (Concentraciones)  

Nome: DISTRIRUTAS/GELESA/SIGLO XXI/LOGINTEGRAL  

Tipo: Fusión  

Estado: Finalizado. Autorizado en 2ª fase  

Empresa  

COMERCIAL DE PRENSA SIGLO XXI, S.A.  

DISTRIBUCIÓN DE PRENSA POR RUTAS, S.L.  

GELESA GESTIÓN LOGÍSTICA, S.L.U.  

LOGINTEGRAL 2000, S.A.U.  

Sector  

G.5138: COMERCIO POR XUNTO, NON ESPECIALIZADO, ALIMENTACIÓN (NACE 

1990).  

Cualificación  

Art. 8.1a y 8.1b LDC: Tanto Cota de mercado, como Volume de negocios  

27/11/2008 Entrada da notificación  

http://www.cncompetencia.es/Inicio/FAQ/Glosario/tabid/101/Default.aspx?item=185#185
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Integración das actividades de distribución de publicacións periódicas 

desenvolvidas por Siglo XXI; DISTRI-RUTAS; GELESA; y LOGINTEGRAL na 

Comunidade de Madrid.  

11/03/2009 Resolución 1ª fase (ver pdf )  

16/03/2009 Nota sucinta (ver pdf )  

10/06/2009 Resolución 2ª fase (ver pdf )  

 

COMENTARIO:  

 

 Na Resolución final recóllese que o Expediente afecta a algunha 

empresa de orixe galego, Así, recóllese que: 

 

“(56) Las distribuidoras en las que participa el Grupo Présa junto a 

los Grupos Vocento, Unidad Editorial y Godó, sin ejercer el control, 

desarrollan sus actividades en Galicia, Asturias, Aragón, Castilla 

León (excepto Burgos), Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta, 

Melilla, Extremadura, Ciudad Real , provincias de Gerona, Lérida y 

Tarragona, Comunidad Autónoma de Valencia y Murcia.” 

Así mesmo, nos puntos 64 e 244 sinálase que: 

 

“(64) [...] Asimismo, el grupo al que pertenece La Voz de Galicia, 

participa en Distribuidora Publicaciones Boreal con un 23%. En la 

mayoría de las empresas citadas la participación conjunta de los 

socios de las notificantes alcanza la mayoría del capital social.” 

 

“(244) Por tanto, esta Dirección de Investigación considera que el 

mayor poder de mercado de la entidad resultante y, en su caso, de 

sus grupos accionistas, puede afectar a algunos de los diarios 

distribuidos por NEWCO pertenecientes a grupos terceros (La 

Gaceta de los Negocios, La Voz de Galicia, El Economista y Público, 

extremo señalado en el test de mercado por algunos de estos 

diarios), así como a potenciales nuevos entrantes en el mercado de 

edición.” 

 

 

 

http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=37607&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=37608&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=37609&Command=Core_Download&Method=attachment
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Expediente: C-0168/09 (Concentraciones)  

Nome: TUDELA VEGUÍN/CEMENTOS GALEGOS  

Tipo: Adquisición de activos  

Estado: Finalizado. Autorizado en 1ª fase  

Empresa  

SOCIEDAD ANÓNIMA TUDELA VEGUÍN  

CEMENTOS GALEGOS, S.A.  

Sector  

C.2351: Fabricación de cemento (NACE 2009).  

Cualificación  

Art. 8.1a LDC: Cota de mercado  

31/07/2009 Entrada da notificación  

Adquisición por Sociedad Anónima TUDELA VEGUÍN dos activos de La Molienda 

pertencentes a CEMENTOS GALEGOS, S.A.  

17/08/2009 Resolución 1ª fase (ver pdf )  

 

COMENTARIO:  

 

 No Expediente se aprecia afectación do mercado galego, tanto 

polo mercado implicado, como pola presenza de activos.  

 

Así, no punto 32 da Resolución final pódese ler: 

“(32) En la presente operación, y atendiendo a la ubicación de las 

instalaciones cementeras de ambas partícipes, se puede analizar el 

impacto de la operación a nivel nacional peninsular y a nivel 

regional. En este último caso, se puede delimitar un mercado 

regional más estrecho, que comprendería la Comunidad Autónoma 

de Galicia (donde se sitúan los activos adquiridos) y otro más 

amplio, que incluiría la Comunidades Autónomas de Galicia, 

Asturias y Castilla y León.” 

 

No que afecta á avaliación da operación (parte VIII), sinálase que: 

 

“(49) La operación afecta al sector de la producción y venta de 

cementos gris en España y en los ámbitos geográficos más 

estrechos de la Comunidad Autónoma de Galicia (donde se sitúan 

http://www.cncompetencia.es/Inicio/FAQ/Glosario/tabid/101/Default.aspx?item=185#185
http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=37654&Command=Core_Download&Method=attachment
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los activos adquiridos) y las Comunidades Autónomas de Galicia, 

Asturias y Castilla y León.. 

 

(50) En 2008, las cuotas de mercado de TUDELA VEGUIN y de los 

activos adquiridos, tanto en valor como en volumen, en el mercado 

español se sitúan en torno al [0-10]% y [0-10]%, respectivamente. 

En el ámbito geográfico de Galicia, donde la entidad resultante 

tiene mayor presencia según la notificante, la cuota resultante en 

2008 oscila entre [30-40]% en volumen, con una adición de cuota 

del [0-10]%. 

 

(52) Asimismo, los activos adquiridos comenzaron a operar en 

2007, con una cuota de mercado relativamente reducida en Galicia 

del [0-10]% en 2008, por detrás de CIMPOR, Gallega de Molienda 

de Clínker y HOLCIM, y están amenazados por una orden de cierre 

por infracción de la normativa medioambiental.” 

Expediente: C-0178/09 (Concentraciones)  

Nome: NH HOTELES/HESPERIA  

Tipo: Adquisición control exclusivo  

Estado: Finalizado. Autorizado en 1ª fase  

Empresa  

NH HOTELES, S.A.  

HOTELES HESPERIA S.A.  

Sector  

I.551: Hoteis e aloxamentos similares (NACE 2009).  

Cualificación  

Art. 8.1a y 8.1b LDC: Tanto Cota de mercado, como Volume de negocios  

28/09/2009 Entrada da notificación  

Adquisición por NH HOTELES, S.A. do control da sociedade HOTELES HESPERIA, 

S.A. dedicada á xestión de establecementos hoteleiros.  

21/10/2009 Resolución 1ª fase (ver pdf )  

 

COMENTARIO:  

 

 As empresas implicadas dispoñen de activos en Galicia. Por elo, no 

punto 52 da Resolución final se pode ler o que segue: 

http://www.cncompetencia.es/Inicio/FAQ/Glosario/tabid/101/Default.aspx?item=185#185
http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=37663&Command=Core_Download&Method=attachment
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”(52) A escala local, la cuota conjunta de las partes en hoteles 

urbanos durante 2008 alcanzó o superó el 15% en las ciudades de 

Alicante, Bilbao, A Coruña, Córdoba, Murcia, San Sebastián, 

Santiago de Compostela, Valencia, Vigo y Zaragoza.”  

 

E no punto 53: 

 

“(53) De las citadas localidades, la cuota conjunta de las partes se 

sitúa entre el 20% y el 30% en las siguientes: Murcia, con el [20-

30]% del segmento de 3 y 4 estrellas  [0-10]% % de cuota 

adquirida); Santiago, con el [20-30]% de los hoteles de 4-5 

estrellas ([0-10]% adquirida); Vigo, con el [20-30]% en el segmento 

de 4-5 estrellas ([10-20]% adquirida) y Zaragoza, con el [20-30]% 

de los hoteles de 3-4 estrellas ([0-10]% de HESPERIA).” 

Expediente: C-0201/09 (Concentraciones)  

Nome: INTERPARKING / METROPARK  

Tipo: Adquisición control exclusivo  

Estado: Finalizado. Autorizado en 1ª fase  

Empresa  

INTERPARKING HISPANIA, S.A.  

METROPARK APARCAMIENTOS, SAU  

Sector  

H.52: Almacenamento e actividades anexas ao transporte (NACE 2009).  

Cualificación  

Art. 8.1a LDC: Cota de mercado  

28/12/2009 Entrada da notificación  

Adquisición por INTERPARKING HISPANIA, S.A. do control exclusivo de 

METROPARK APARCAMIENTOS, S.A.U., mediante un contrato de compravenda do 

100% do seu capital social  

20/01/2010 Resolución 1ª fase (ver pdf )  

 

COMENTARIO:  

 

 No caso da presente operación, unha das empresas participantes 

ten activos na Comunidade Autónoma de Galicia: 

http://www.cncompetencia.es/Inicio/FAQ/Glosario/tabid/101/Default.aspx?item=185#185
http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=37685&Command=Core_Download&Method=attachment
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No punto 17 da Resolución final pódese ler: 

 

“(17) METROPARK es una sociedad controlada por el Grupo 

Metrovacesa, que se dedica a la promoción, gestión y explotación 

de aparcamientos, y está presente en 5 ciudades de España, 

coincidiendo con INTERPARKING en Madrid, Santiago de 

Compostela y Tenerife. En particular, METROPARK gestiona 13 

aparcamientos, con [Confidencial] plazas, de las que 

[Confidencial] son de rotación y el resto corresponden a 

residentes. Coso todos estos aparcamientos son gestionados en 

régimen de concesión administrativa” e no punto 36 (VI.1.A. 

Explotación de aparcamientos de rotación); 

 

“(36) ▪ A nivel municipal: 

[...] 

 

Santiago de Compostela: la cuota de INTERPARKING es del [0-

10]% y la de METROPARK del [0-10]%, por lo que la cuota 

conjunta sería del [5-15]%.” 

Expediente: C-0186/09 (Concentraciones)  

Nome: CASER/CAIXANOVA/CAIXANOVA VIDA/BANCO GALLEGO VIDA  

Tipo: Adquisición control conxunto  

Estado: Finalizado. Autorizado en 1ª fase  

Empresa  

CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA  

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS -CASER-  

CAIXANOVA VIDA Y PENSIONES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS  

BANCO GALLEGO VIDA Y PENSIONES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS  

Sector  

K.6511: Seguros de vida (NACE 2009).  

K.653: Fondos de pensións (NACE 2009).  

Cualificación  

Art. 8.1b LDC: Volume de negocios  

20/11/2009 Entrada da notificación  

http://www.cncompetencia.es/Inicio/FAQ/Glosario/tabid/101/Default.aspx?item=185#185
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Toma de control conxunto de CAIXANOVA VIDA Y PENSIONES, S. A. DE SEGUROS 

Y REASEGUROS y DE BANCO GALLEGO VIDA Y PENSIONES, S. A. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS por parte de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Y REASEGUROS, S. A. -CASER- y CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E 

PONTEVEDRA -CAIXANOVA- .  

03/12/2009 Resolución 1ª fase (ver pdf )  

 

COMENTARIO:  

 

 Algunhas das empresas que participan na operación son galegas e 

teñen a súas sedes e gran parte da súa actividade na nosa Comunidade 

Autónoma. Tal é o caso de CAIXANOVA VIDA Y PENSIONES, S. A. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS y DE BANCO GALLEGO VIDA Y PENSIONES, S. A. 

DE SEGUROS Y REASEGUROS por parte de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. -CASER16- y CAIXA DE 

AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA -CAIXANOVA 

 

5.5. Axudas públicas con incidencia en Galicia 

 

 As axudas públicas recibidas polas empresas galegas son un factor 

de gran transcendencia para avaliar a situación da competencia na 

Comunidade Autónoma, ben sexan financiadas con fondos propios, 

cofinanciadas con fondos comunitarios ou procedentes de fondos da 

Administración Xeral do Estado. 

 

As axudas outorgadas que cumpren coa obriga de notificación 

previa e que son autorizadas pola Comisión Europea, ou que se acollen e 

respectan as regras de mínimis ou as exencións por categorías, son 

perfectamente lexítimas e cumpren a súa orixinaria función como 

instrumentos de política económica. Tales axudas están dirixidas a 

estimular a actividade económica e solucionar posibles fallos do 

mercado. 

 

Non obstante, non se debe esquecer que a afectación que analiza a 

Comisión Europea toma só en consideración a perspectiva global da 

Unión Europea, non a estritamente autonómica, que pode verse afectada 

                                                 
16 CASER está vinculada á Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), da que forman 

parte as caixas de aforros galegas. 

http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=37671&Command=Core_Download&Method=attachment
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mesmo por medidas que satisfagan os criterios fixados pola Unión 

Europea. 

 

Por esta razón, sería desexable que os proxectos foran analizados 

tamén dende a perspectiva da súa potencial incidencia no mercado 

galego.  

 

Na presente análise e cos datos de que se dispón, vaise a analizar 

as axudas notificadas e autorizadas pola Comisión, partindo da 

información pública que ofrece a DG COMP, así como aquelas outras que 

non precisan de notificación previa e das que teña coñecemento este 

Tribunal. Aínda que a información non sexa completa, permite facer unha 

valoración conxunta aproximada sobre a súa incidencia no mantemento 

da competencia efectiva no mercado galego.  

 

Táboa 3. Axudas notificadas e autorizadas pola Comisión Europea 

 

Policy Area Case Number  Member State Last Decision Date Title 

State Aid  N144/2009 Spain 25.05.2009 

Aid for agricultural 

holdings affected by the 

storm in January 2009  

State Aid  N446/2009 Spain 19.11.2009 

Aide pour la récupération 

des zones forestières 

suite aux dommages 

causés par la tempête 

survenue en Galice le 23 

et 24 Janvier 2009  

State Aid  N455/2009 Spain 30.10.2009 

Plan de mejora de la 

calidad del suministro 

eléctrico de Galicia 2009-

2013  

State Aid  N463/2009 Spain 23.11.2009 

Plan of improvement of 

the gas distribution 

network in Galicia  

State Aid  N624/2009 Spain 14.12.2009 
Aid to fuel switching for 

Alcoa Galicia  

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result##
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result##
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result##
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result##
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result##
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N144_2009
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N446_2009
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N455_2009
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N463_2009
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N624_2009
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Area 
Case Number 

 

Member 

State 

Last Decision 

Date 

Title 

  

State Aid N144/2009 Spain 25.05.2009 

Aid for agricultural holdings 

affected by the storm in January 

2009  

  

N144/2009 Aid for agricultural holdings affected by the storm in January 2009  

Member State: Spain 

Region: GALICIA 

Primary 

Objective: 

Compensation of damages 

caused by natural disaster 

Aid instrument: Direct grant 

Case Type: Scheme  

Duration: from 26.05.2009 to 04.11.2009 

  

  

Notification or 

Registration 

Date: 

09.03.2009 

DG Responsible: Agriculture and Rural 

Development DG 

  

  

Decision on 

25.05.2009:  

Article 4(3) - decision not to 

raise objections 

Decision Text:  Letter to the Member State - 

authentic language   es   

Publication on 

12.08.2009:  

Official Journal: JOCE 

C/189/2009  
 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result##
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result##
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result##
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result##
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result##
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result##
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result##
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N144_2009
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N144_2009
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-2009/n144-09.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:189:SOM:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:189:SOM:EN:HTML
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State 

Aid 
N624/2009 Spain 14.12.2009 

Aid to fuel switching for Alcoa Galicia  

  
 

N624/2009 Aid to fuel switching for Alcoa Galicia  

Member State: Spain 

Region: GALICIA 

Primary Objective: Environmental protection 

Legal basis primary: 107(3)(c) TFEU - Certain economic activities/areas 

Legal basis secondary: Environmental protection guidelines, 2008 

Sector: D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply 

Aid instrument: Direct grant 

Case Type: Individual Application (within a scheme)  

Duration: from 30.06.2010 to 31.12.2010 

  

  

Notification or 

Registration Date: 
11.11.2009 

DG Responsible: Competition DG 

  

  

Decision on 14.12.2009:  Article 4(3) – decisión not to raise objections 

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

   
Letter to the Member State - working language   en   

[disclaimer]  

Publication on 

04.02.2010:  
Official Journal: JOCE C/28/2010  

 

 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N624_2009
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N624_2009
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2009/n624-09.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/N-624-2009-WLWL-en-14.12.2009.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/workdoc_notice.html
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:028:SOM:EN:HTML
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6. SITUACIÓN DA COMPETENCIA A PARTIR DA ANÁLISE DE E 

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. 

 

6.1. Posibles indicadores da situación competitiva 

 

A detección de posibles restricións á competencia pode realizarse 

sobre a base de indicadores ou marcadores adecuados. Estes marcadores 

pódense asociar aos tres elementos básicos do paradigma “Estrutura-

Conduta-Resultados” (ECR) da Economía Industrial. Así pois, podemos 

identificar marcadores ou indicadores relacionados con: (a) a estrutura do 

sector; (b) a conduta das empresas que o forman; e (c) os resultados 

obtidos. 

 

O enfoque estrutural identifica mercados con trazos que 

favorecen a formación de cárteles. As revisións da literatura tenden a 

coincidir en que a colusión é máis probable canto: (a) menor sexa o 

número de empresas; (b) maior sexa o grao de concentración; (b) maior 

sexa a homoxeneidade do produto e menor o nivel de innovación; (d) 

máis similar sexa a estrutura de custos das empresas; (e) máis exceso de 

capacidade instalada exista; (f) máis estable sexa a demanda e menor 

sexa 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, fronte á 

estrutura, e nas formas nas que o resultado e mais o comportamento 

afectan á estrutura da industria. Entre os supostos característicos 

destacan os seguintes: (a) os resultados poden afectar á estrutura dos 
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mercados, porque un nivel sobrecompetitivo de beneficios pode utilizarse 

para xerar barreiras á entrada; (b) o comportamento pode terminar 

alterando a estrutura do mercado pola vía de acordos colusivos tácitos e 

(c) a causalidade xa non é unidireccional; é máis complexa.  

 

Baseándose na NEI, pódense utilizar diversos indicadores ou 

marcadores de comportamento no marco dun proceso de avaliación 

preliminar dos sectores co obxectivo de detectar cárteles. Un sector que 

puntúe alto nos marcadores de comportamento unicamente proponse 

que sexa investigado 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 oclusivo 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].  

 

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]; (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]; e (c) cota de mercado dunha empresa 
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correlacionada negativamente ao longo do tempo [A firm's market share 

is negatively correlated over estafe].  
 

6.2. 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 

concentración 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:  

 

6.2.I. Mercados con predominio de oligopsonios 

 

Sectores nos que se identifica a presenza de oligopsonios, é dicir, 

onde os demandantes dos produtos considerados teñen un alto poder de 

mercado: 

 

 - Produtos cárnicos. 

 - Produción láctea. 

 - Produción forestal. 

 

6.2.2. Mercados regulados 

 

Mercados caracterizados pola intervención regulatoria da 

Administración ou pola propia participación do sector público como 

operador. 

 

a) Mercados regulados a nivel estatal, cun réxime practicamente 

de monopolio en Galicia:  

 

- Produción e distribución de enerxía. 

- Venda ao por maior de carburantes. 



                       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 

 

56 

b) Sectores altamente regulados: 

 

- Comercio ao por maior de produtos farmacéuticos. 

- Telecomunicacións. 

 

c) Sectores con intervención pública directa do sector público 

como operador: 

 

- Correos. 

- Captación, depuración e distribución de auga. 

- Actividades recreativas. 

 

6.2.3. Mercados concentrados sometidos á competencia global 

 

Os sectores que se indican a continuación rexistran niveis de 

concentración e de poder de mercado elevados pero están sometidos a 

unha intensa competencia a nivel estatal ou internacional, polo que non 

se pode, en principio, afirmar que vaian existir tendencias 

anticompetitivas no seu seo, de xeito que, en definitiva, os índices de 

concentración e demais indicadores de poder de mercado non resultan 

especialmente significativos.  

 

- Aluminio. 

- Fabricación de material electrónico. 

- Fabricación de maquinaria eléctrica e outros materiais 

eléctricos. 

- Fabricación de vehículos. 

- Industria química. 

- Metalurxia. 

- Comercio ao por maior de prendas de vestir. 

 

Os sectores que se sinalan a continuación mostran igualmente 

unha concentración elevada en Galicia e están sometidos a competencia a 

nivel xeral, pero poden rexistrar prácticas que esixan a vixilancia das 

autoridades de competencia. 

 

- Distribución de películas.  

- Transporte aéreo.  
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6.2.4. 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. 

 

- Construción.  

- Fabricación de cemento. 

- Comercio retallista de alimentación.  

- Venda de carburantes polo miúdo. 

- Intermediación financeira. 

- Venda, mantemento e reparación de vehículos.  

- Servizos portuarios. 

- Edición de xornais.  

- Acuicultura.  

- Exhibición de películas.  

- Fabricación de pensos para alimentación de animais de granxa. 

 

Para rematar, cómpre reiterar que a relación de sectores anterior 

responde a criterios de identificación de mercados con índices elevados 

de concentración empresarial. Non se debe presupor a existencia de 

prácticas anticompetitivas por esa razón, nin tampouco que outros 

sectores non recollidos nesa relación non sexan susceptibles de tales 

prácticas. 

 

Unha análise completa da competencia en Galicia a nivel sectorial 

debe ter en conta o resultado de outros indicadores e enfoques 

analíticos. 
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7. SITUACIÓN DA COMPETENCIA NO SECTOR “COMERCIO” A 

PARTIR DAS PERCEPCIÓNS DOS RESPONSABLES DOS 

ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS 

 

O enfoque subxectivo supón analizar a situación da competencia 

nos mercados a partir das opinións dos operadores económicos. Para o 

seu desenvolvemento requírese seleccionar unha mostra representativa 

da poboación obxecto de estudo e elaborar un cuestionario axeitado ao 

obxectivo da análise. Entre os estudos máis relevantes con esta 

metodoloxía atópanse os realizados pola Office of Fair Trading (OFT) do 

Reino Unido.  

 

No ano 2007 o TGDC redactou un cuestionario adaptado ás 

características da situación galega, co obxecto de coñecer as percepcións 

dos comerciantes sobre a situación da competencia, cuestionario que foi 

modificado no 2009 incorporando a aprendizaxe derivada da realización 

do estudo previo.  

 

7.1. Obxectivos do estudo 

 

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

6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da 

competencia da Comunidade Autónoma de Galicia 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.  

 

A realización dun estudo sobre percepcións ten a súa orixe no 

recoñecemento pola Office of Fair Trading (OFT), no 2003, da dificultade 

de medir o impacto directo das súas actividades nos mercados dun xeito 

fiable. 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.    
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  No ano 2006, o TGDC decidiu realizar un estudo pioneiro no 

ámbito español sobre a percepción da competencia polos empresarios da 

nosa Comunidade baseándose nos argumentos e precedentes 

establecidos pola OFT. No ano 2007, e co obxectivo de incrementar a 

precisión e fiabilidade dos resultados, o TGDC decidiu realizar estudos 

diferentes para as empresas industriais e comerciais. Sobre esta base, no 

ano 2007 seleccionouse o sector “comercio”, sector que dous anos 

despois volve a ser obxecto de análise se ben nunha contorna 

sensiblemente diferente, caracterizada pola crise económica.  

 

  Unha vez aprobada a realización dun estudo de campo sobre as 

percepcións dos empresarios comerciais galegos polo Pleno do TGDC, 

este fixo unha oferta pública que, unha vez avaliadas as propostas, foi 

asignado á empresa Estratexia +. Consultoría estratéxica.    

 

Os obxectivos concretos do estudo eran coñecer:  

 

1. o grao no que os responsables de establecementos comerciais 

xulgan que nos mercados existen prácticas ilícitas, dende a 

perspectiva da competencia,  

2. os valores dos comerciantes sobre a competencia e elementos 

vinculados, 

3. o grao de notoriedade do TGDC.   

 

  A partir destes obxectivos, e tomando como punto de partida o 

cuestionario elaborado para o estudo realizado no ano 2007, o 

presidente do TGDC, D. José Antonio Varela González, elaborou un novo 

cuestionario adaptado á situación e trazos das empresas comerciais.  Pola 

súa banda, a ficha técnica da enquisa realizada é a seguinte: 
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FICHA TÉCNICA SEGUNDO A PROPOSTA DE ENQUISA A DESENVOLVER 

Tamaño da mostra 

inicial 

861 entrevistas 

Tamaño da mostra final 887 entrevistas 

Erro de mostraxe 

Nivel de confianza do 95,45% (dous sigmas). p=q=50% 

como hipótese máis desfavorable, o erro máximo admitido 

para o conxunto da mostra é de ±3,33% (universo de 

53.184 empresas, segundo o Directorio Central de 

Empresas do INE a 1 de xaneiro de 2009) 

Universo 

Empresas comerciais con sede en Galicia correspondentes 

a sección G e divisións 46 e 47 da Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas (CNAE 2009) 

Afixación 

Polietápica, proporcional segundo tipo de comercialización 

(“por xunto e intermediarios” ou “polo miúdo”); aleatoria 

para a selección da empresa utilizando como fonte a base 

de datos ARDAN do ano 2009 

Selección mostral 

Realizada de forma aleatoria afixada proporcionalmente 

por tamaño e sector, tendo en conta criterios de 

representatividade provincial 

 

Recollida de 

información 

 

Telefónica asistida por computador (sistema CATI) 

Modelo de enquisa 
O proposto polo TGDC que acompaña ao prego de 

condicións económico-técnicas do concurso 

Período de enquisa Entre o 09/11/09 e o 09/12/09 

Presentación dos datos Ficheiro de SPSS e Excel 

 

7.2. Trazos dos entrevistados  

 

Antes de caracterizar ás empresas, convén indicar os trazos das 

persoas entrevistadas en canto a tipo de vinculación e, no caso de ser 

propietario, número de comercios que ten; idade, xénero e nivel 

formativo.  
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A Figura 1 amosa a distribución dos entrevistados segundo que 

sexan propietarios ou/e xerentes do establecemento. Como se pode 

observar, a meirande parte dos entrevistados son propietarios (55,6%), 

sendo o resto xerentes (44,4%). A Figura amosa tamén un nivel amplo de 

propietarios que dirixen o comercio (21,2%).  
 

Figura 1. Tipo de entrevistado 

1=O 
PROPIETARIO; 

34,39%

2=O XERENTE; 
44,42%

3=PROPIETARIO 
E MAIS 

XERENTE; 

21,20%

 
 

 

A Figura 2 informa sobre se, no caso de ser propietario, o 

establecemento é, ou non, a única empresa do entrevistado. Como se 

pode observar, a meirande dos propietarios posúen un único comercio.   
 

 

Figura 2. ¿E esta a súa única empresa? 

1=NON; 19,10%

2=SI; 80,90%

 
 

 En canto ao xénero dos entrevistados, a Figura 3 amosa que a 

meirande parte son homes.  
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Figura 3. Xénero do entrevistado 

1=MULLER; 
38,56%

2=HOME; 61,44%

 

 

A Figura 4 amosa a distribución por idades dos entrevistados. 

Como se pode ver, a media é de 45 anos, situándose a moda sitúase no 

tramo 40-42 anos. A sinalar o pequeno número de entrevistados con 

idade menor de 30 anos.  

 
Figura 4. Idade do entrevistado 

 

 

 Outra característica é o nivel de formación do responsable 

do establecemento. Esta é bastante elevada, pois o 39,6% posúe estudos 

medios de carácter xeral; o 25,6%,  estudos universitarios; e o 23,3%, 

estudos medios de carácter profesional. Só o 11,3% ten estudos de E.X.B 

ou inferiores.  
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Figura 5. Nivel formativo do entrevistado 

1= EXB OU 
MENOS; 11,37%

2= BACHARELATO; 
39,68%3= FORMACIÓN 

PROFESIONAL; 

23,32%

4= ESTUDOS 
UNIVERSITARIOS; 

25,64%

 

 

 As dúas últimas características examinadas fan referencia á 

autoeficacia creativa e o optimismo do responsable entrevistado. Os 

resultados amosan que estes comerciantes se senten bastante optimistas 

sobre o futuro (media = 3,92 sobre 5,00) e con suficiente capacidade 

creativa na xestión dos seus establecementos (3,76). A Figura 6 recolle o 

conxunto de items utilizados e as porcentaxes de acordo ou desacordo 

con cada un.  

 
Figura 6. Autoeficacia creativa e optimismo 

12,7%

43,3%

37,2%

38,9%

1,3%

1,3%

0,5%

0,7%

0,6%

0,2%

0,8%

0,6%

0,2%

11,4%

29,3%

33,2%

32,9%

4,7%

4,0%

5,2%

3,8%

2,2%

3,9%

5,8%

4,6%

4,1%

27,8%

19,2%

22,9%

17,8%

24,6%

23,7%

34,9%

33,3%

25,2%

31,1%

32,3%

32,1%

41,3%

30,3%

6,1%

5,6%

7,6%

39,8%

43,4%

39,3%

40,4%

46,6%

43,7%

42,5%

42,7%

37,7%

17,8%

2,2%

1,1%

2,9%

29,7%

27,6%

20,2%

21,9%

25,5%

21,1%

18,7%

20,0%

16,7%

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

EN TEMPOS DE INCERTEZA, EN XERAL, PENSO QUE ME VAI OCORRER O MELLOR

SE ME PODE PASAR ALGO MALO, ESTOU SEGURO(A) QUE ME PASARÁ

NON  CREO QUE ME SUCEDAN COUSAS ESPECIALMENTE BOAS

RARA VEZ ESPERO QUE AS COUSAS SAIAN COMO DESEXO

SEMPRE SON OPTIMISTA SOBRE O FUTURO

EN XERAL, CONFÍO EN QUE ME VAN SUCEDER MÁIS COUSAS BOAS QUE MALAS

GRAZAS A MIÑA CREATIVIDADE, O MEU ESTABLECEMENTO ACADA MOITOS DOS RESULTADOS QUE 
DESEXO

CANDO ME ENFRONTO A PROBLEMAS DIFÍCILES NA MIÑA EMPRESA, ESTOU SEGURO DE SER CAPAZ 
DE SOLUCIONALOS PORQUE SON CREATIVO

TEÑO CONFIANZA NA MIÑA CAPACIDADE PARA ATOPAR NOVAS FORMAS DE MELLORAR A CALIDADE 
DO SERVIZO AOS MEUS CLIENTES

EN XERAL, SINTO QUE DIRIXO O MEU COMERCIO DUN XEITO CREATIVO

ATOPO FORMAS CREATIVAS DE INCORPORAR NOVOS PROCESOS E TECNOLOXÍAS NO MEU 
COMERCIO

OCÓRRENSEME MOITAS IDEAS NOVAS PARA LOGRAR QUE O MEU ESTABLECEMENTO SEXA MÁIS 
COMPETITIVO

EN COMPARACIÓN CON OUTROS COMERCIANTES, CREO QUE NO MEU COMERCIO AS ACTIVIDADES 
LÉVANSE A CABO DUN XEITO MOITO MÁS CREATIVO

1=Totalmente en desacordo 2=Bastante en desacordo 3=Nin de acordo nin de desacordo 4=Bastante de acordo 5=Totalmente de acordo
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7.3. Distribución da mostra de empresas entrevistadas 

 

A caracterización das empresas que participaron no estudo é a que 

se recolle nos seguintes apartados.  

 

7.3.1. Distribución provincial 

 

A distribución das empresas que participaron no estudo entre as 

catro provincias galegas recóllese na Figura 7. Como se pode comprobar, 

as porcentaxes máis elevadas atópanse nas provincias de A Coruña e 

Pontevedra. En terceiro lugar sitúase Lugo e, finalmente, Ourense.  

 
Figura 7. Localización das empresas galegas comerciais enquisadas 

A Coruña
41%

Lugo
13%

Ourense
10%

Pontevedra
36%

 
Fonte: elaboración propia 

7.3.2. Comercios por xunto e retallistas 

 

A distribución das empresas que foron contactadas e participaron 

no estudo é, por clase de comercio, a que se recolle na Figura 8.  
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Figura 8. Tipoloxía de comercial das empresas comerciais enquisadas 

Por xunto
32%

Polo miúdo
68%

 
Fonte: elaboración propia 

A meirande parte dos establecementos intégrase na clase 

“comercio polo miúdo”, xa que algo máis de dous terzos (68%) dos 

establecementos da mostra operan nesta clase. O resto opera no nivel 

por xunto (32%).  

 

A clase de comercio é independente da provincia de localización; é 

dicir, as dúas clases de comercios distribúense nas catro provincias dun 

xeito proporcional á participación global. 

 
Táboa 1. Relación entre a provincia de localización e o tipo de comercio  

   Por xunto Polo miúdo Total 

  A Coruña 106 259 365 

  Lugo 48 65 113 

  Ourense 31 57 88 

  Pontevedra 102 219 321 

Total 287 600 887 

 

7.3.3. Actividade do establecemento 

 

No caso da pregunta de “a que rama de actividade comercial 

pertence a empresa”, observouse que a proposta de clasificación inicial 

non recollía as diversas actividades incluídas dentro das divisións 46 e 47 

do CNAE 2009 que son obxecto deste estudo, xa que coa clasificación 

inicial de sete categorías unha elevada porcentaxe de empresas 
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enmarcábanse na categoría “Outros sectores” (39%), como se recolle na 

Figura 9.  

 
Figura 9. Tipoloxía de actividades das empresas comerciais enquisadas 

Alimentación
15%

Téxtil
23%

Mobles e aparatos 
de iluminación

7%

Electrodomésticos
, radio, televisión 

e son

7%

Ferraxaría, 
pinturas e vidro

3%

Libros, prensa e 
papelaría

6%

Outros sectores
39%

 
Fonte: elaboración propia 

Por iso, modificouse esa clasificación para incorporar unha maior 

desagregación, de xeito que as categorías ou ramas de actividade pasan a 

ser 13, tipoloxía que recolle dun xeito mellor a diversidade de actividades 

contempladas no estudo (divisións 46 e 47 do CNAE 2009). 

Estas categorías son:  

1 = Alimentación 

2 = Téxtil, zapataría e pel 

3 = Mobles e iluminación 

4 = Electrodomésticos, radio, tv e son 

5 = Ferraxaría, pinturas e vidro 

6 = Libros, prensa e papelaría 

7 = Maquinaria, equipamentos e subministración 

8 = Enxoval e bazar 

9 = Madeira e materiais de construción 

10 = Xoiaría, cerámica e agasallos 

11 = Distribución de produtos informáticos  e telecomunic. 

12 = Flores, plantas, pensos, fertilizantes, animais 

13 = Outros sectores 
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Figura 10. Nova tipoloxía de actividades das empresas comerciais enquisadas 

Alimentación
15%

Téxtil, zapataría e pel
28%

Mobles e iluminación
7%

Electrodomésticos, radio, 
televisión e son

7%

Ferraxaría, pinturas e vidro
4%

Libros, prensa e papelaría
6%

Maquinaria, equipamentos e 
subministros

11%
Enxoval e bazar

3%

Madeira e materiais de 
construción

3%

Xoiaría, cerámica e agasallos
5%

Distribución de produtos 
informáticos e telecomunicacións

2%

Flores, plantas, pensos, 
fertilizantes, sementes, animais

6%

Outros sectores
3%

 

 

Os sectores que contan cun maior número de establecementos na 

mostra son, por esta orde: téxtil, zapatería e pel (28%), alimentación 

(15%), maquinaria, equipamentos e subministración (11%), mobles e 

iluminación (7%), electrodomésticos, radio, TV e son (7%), libros e 

papelería (6%), flores, plantas e pensos (6%), e xoiaría, cerámica e 

agasallos (5%). O resto dos establecementos contactados intégrase ramas 

de actividade cunha participación na mostra inferior ao 5%. Esta 

distribución das empresas contactadas é algo diferente á do ano 2007, na 

que número de establecementos nas principais ramas distribuíase do 

seguinte xeito: alimentación (26%), téxtil (17%), electrodomésticos (7%), 

libros e papelería (5%), e ferraxería (3%). A subliñar o cambio entre a rama 

téxtil e a alimentaria. 

 

De cara á análise das posibles diferenzas nas respostas dos 

responsables de comercios das diversas ramas de actividade, e dada a 

esixencia dun número mínimo de respostas, nesa análise só se 

considerarán as ramas de téxtil e alimentación. 

 

Os establecementos alimentarios non están repartidos 

proporcionalmente nas catro provincias. Na Coruña e Ourense, as 

distribucións esperadas dos comercios de alimentación son moi próximas 
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ás observada, porén en Lugo contabilízanse máis dos esperados, mentres 

que en Pontevedra, menos.  

 

En canto aos establecementos téxtiles, de novo na Coruña o 

número esperado coincide case plenamente co número de 

establecementos observado, mentres que en Lugo e Ourense hai menos 

establecementos dos que cabe esperar na hipótese de independencia, 

mentres que en Pontevedra hai máis.  

 
 Táboa 2. Relación entre a rama de actividade e a provincia de localización  

  

Rama 

Total Alimenta Téxtil Resto 

  A Coruña 56 98 211 365 

Lugo 23 17 73 113 

Ourense 15 16 57 88 

Pontevedra 38 115 168 321 

Total 132 246 509 887 

 

Tamén existe unha relación entre a rama de actividade e o tipo de 

establecemento por xunto vs. polo miúdo, estando a principal diferenza 

entre a frecuencia observada e a esperada no tipo por xunto téxtil, grupo 

no que se atopa un número de establecementos moito maior do esperado 

na hipótese de independencia. 

 

7.3.4. Número de persoas que traballan no establecemento a tempo 

completo 

 

A distribución dos establecementos que participaron no estudo por 

tamaño, medido polo número de persoas que traballan a tempo 

completo, recóllese na Figura 11. 
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Figura 11. Tamaño medio das empresas comerciais enquisadas 

Sen asalariados
8%

Só unha persoa 
(aparte do 

propietario)

11%

De dúas a tres 
persoas

38%

De catro a cinco 
persoas

16%

De seis a dez 
persoas

14%

Máis de dez 
persoas

13%

 
Fonte: elaboración propia 

A mostra ten unha minoría de empresas con máis de 10 persoas 

traballando nelas (13%). Nos comercios con menos de 10 empregados, a 

porcentaxe maior é acadada polos comercios nos que traballan 2-3 

asalariados (38%), seguidos dos que empregan 4-5 persoas (16%) e os 

que empregan de 6 a 10 persoas (14%). O 12,6% dos entrevistados non 

deu resposta a esta cuestión. 

 

O tamaño do establecemento relaciónase coa provincia onde estea 

localizado. Os aspectos máis sobresaíntes, en relación ao número de 

empregados na hipótese de independencia, son: (i) A Coruña ten moitos 

menos establecementos sen empregados; (ii) Lugo, máis sen empregados 

e máis de +4 empregados (iii) Ourense ten máis de 1 empregado; e (iv) 

Pontevedra ten máis establecementos sen empregados. 

 

O tamaño está asociado ao tipo de comercio: en xeral, os 

establecementos por xunto son máis grandes que os establecementos 

polo miúdo.  

 

No relativo á rama comercial, amósase unha distribución moi 

semellante á esperada entre as diversas ramas en relación aos 

establecementos sen empregados ou que empregan a 1. Hai máis 
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establecementos con 2-3 empregados dos esperados na rama téxtil e 

máis con +4 empregados na rama alimentaria.  

 

7.3.5. Tipo de establecemento 

 

A distribución dos establecementos que participaron no estudo 

segundo o seu tipo recóllese na Figura 12. 

 
Figura 12. Tipo de establecemento 

1= É 
INDEPENDENTE, 

NON DEPENDE DE 

NINGÚN GRUPO; 
87,82%

2= PERTENCE A 
UNHA CADEA DE 

COMERCIOS (+ DE 5 

TENDAS); 5,98%

3= PERTENCE A 
UNHA REDE DE 
FRANQUICIAS; 

4,62%

4= FORMA PARTE 
DUNHA EMPRESA 
PRODUTORA (EX. 

ZARA); 1,58%

 
 

Como se pode comprobar, a maioría dos establecementos 

comerciais entrevistados son independentes, non estando integrados en 

ningunha cadea, rede de franquía o rede de comercialización dunha 

empresa integrada verticalmente (87,8%).  

 

Na análise das posibles diferenzas nas respostas dos responsables 

de comercios dos diversos tipos, e dada a esixencia dun número mínimo 

de respostas, agrúpanse nun mesmo tipo as tres categorías de 

integración: cadea, rede de franquía e integración vertical. 

Consecuentemente distínguense dous tipos: establecementos 

independentes e integrados. 

 

O tipo de establecemento e independente da provincia onde estea 

localizado e do seu tamaño. Porén, relaciónase co tipo de comercio, xa 

que hai máis comercio independente por xunto do esperado e máis 

comercio agrupado polo miúdo do esperado. Algo similar acontece coa 
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rama comercial, xa que hai máis comercio independente téxtil do 

esperado e máis comercio alimentario agrupado do esperado.  

 

7.3.6. Localización do establecemento 

 

A distribución dos establecementos que participaron no estudo 

segundo o tipo de localización recóllese na Figura 13. 

 
Figura 13. Tipo de localización do establecemento 

1=NUN CENTRO 
COMERCIAL; 4,17%

2=NA RÚA DENTRO 
DUN CENTRO 
COMERCIAL 

ABERTO  OU 
ORGANIZACIÓN 

COMERCIAL; 1,80%

3=NA RÚA, NUNHA 
ZONA CÉNTRICA  

DE XEITO 

INDEPENDENTE; 
56,82%

4=NA RÚA NUNHA 
ZONA NON 

CÉNTRICA DE XEITO 

INDEPENDENTE; 
24,46%

5=OUTRAS 
LOCALIZACIÓNS; 

12,74%

 

 

A mostra ten unha maioría de empresas localizadas na rúa dun 

xeito independente (81,2%), sendo maior o número das situadas en zonas 

céntricas (56,8%) que en lugares non céntricos (24,5%).  

 

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

número mínimo de respostas, establécese a dicotomía “no centro versus 

resto”. Esta variable relaciónase coa provincia, o tipo de comercio, a rama 

de actividade e o tamaño do establecemento. 

 

Na Coruña e Lugo hai máis establecementos localizados na zona 

centro dos esperados, mentres que sucede o contrario especialmente en 

Pontevedra. Polo que se refire ao tipo de comercio, o tipo polo miúdo ten 

a estar en zonas céntricas en maior medida que o comercio por xunto. En 

canto á rama comercial, o establecementos téxtiles atópanse no centro 

cunha frecuencia moito maior da esperada.  Finalmente, os comercios 

localizados no centro tenden a non ter empregados ou ter 1-3 

empregados; polo contrario, os establecementos con +4 empregados 
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situados no centro amosan unha frecuencia observada inferior á 

esperada.  

 

7.3.7. Antigüidade no mercado 

 

A distribución dos establecementos que participaron no estudo 

segundo a súa antigüidade no mercado recóllese na Figura 14. 

 
Figura 14. Antigüidade do establecemento 

1=MENOS DUN 
ANO; 0,56%

2=DE UN A TRES 
ANOS; 3,27%

3=DE TRES A 
CINCO ANOS; 

7,33%

4=DE CINCO A DEZ 
ANOS; 25,93%

5=MÁIS DE DEZ 
ANOS; 62,91%

 
 

A maioría dos establecementos leva máis de 10 anos no mercado 

(62,9%), mentres que os máis novos, con menos de 1 ano de 

permanencia, son só o 0,5%.  

 

Para a análise das diferenzas os comercios cunha antigüidade 

menor a 3 anos agruparanse nunha única categoría, ao igual que os que 

teñen entre 3 e 10 anos. Iso terá como resultado contar con tres clases 

de establecementos: de ata 3 anos, de 3 a 10 anos e con máis de 10 anos 

no mercado.  

 

A antigüidade está relacionada coa provincia onde o comercio 

estea localizado, o tipo de comercio, a rama comercial, e o seu tamaño. 

Polo contrario, non o está co tipo de establecemento e coa localización na 

zona centro.   

 

Os aspectos máis relevantes son: 
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i. Provincia. En Lugo e Ourense hai menos establecementos 

con menos de 10 anos dos esperados, mentres que en 

Pontevedra hai máis de 3-10 anos e na Coruña, máis de 

+10 anos.  

ii. Tipo de comercio. No comercio polo miúdo hai menos 

establecementos con menos de 10 anos dos esperados, 

mentres que no comercio por xunto hai máis con +10 anos.  

iii. Rama de actividade. No comercio téxtil hai menos 

establecementos con menos de 10 anos dos esperados, 

mentres que no comercio alimentario hai máis con +10 

anos.  

iv. Tamaño.  As empresas máis antigas (+10 anos) son tamén 

as que teñen un tamaño maior. Os comercios con 3-10 anos 

están representados desproporcionadamente  por 

establecementos con 2-3 empregados, mentres que os 

establecementos sen empregados/1 empregado teñen unha 

presenza maior da esperada nos establecementos con 1-3 

anos de antigüidade.  

 

7.3.8. Situación percibida do mercado 

 

A distribución dos establecementos que participaron no estudo 

segundo a situación percibida do mercado, medido polo seu grao de 

crecemento percibido, recóllese na Figura 15. 

 
Figura 15. Situación percibida do mercado 

1= MEDRA; 4,62%

2= ESTÁ ESTABLE; 
24,58%

3= DIMINÚE; 
68,77%

9= NON SABE / 
NON CONTESTA; 

2,03%
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Como se pode comprobar, a maioría dos responsables dos  

establecementos considera, no momento de realización da enquisa, que o 

seu mercado se atopa en descenso (68,7%), seguíndolle os que cren que 

está nunha situación de estabilidade (24,5%), sendo só un 4,6% os que 

indican que o seu mercado medra. Estes datos contrastan 

significativamente cos obtidos na anterior enquisa realizada aos 

responsables de establecementos comerciais, na que o 37,3% dos 

entrevistados consideraba, no momento de realización da enquisa (2007), 

mentres que o 32,5% cría que estaba nunha situación de estabilidade e o 

28,1% que medraba.  

 

A situación percibida do mercado é independente da provincia 

onde estea localizado, do tipo de comercio e da súa antigüidade. 

Tampouco está afectada polos seguintes trazos do entrevistado: 

propietario versus xerente, xénero e formación.  

 

Polo contrario, a situación percibida do mercado está relacionada 

coa rama comercial, o tipo de local, a súa localización, e o seu tamaño, 

así como coa idade, o optimismo e a autoeficacia creativa. Os aspectos 

máis relevantes son: 

 

i. Rama de actividade. No comercio téxtil a percepción é 

claramente máis negativa.  

ii. Independencia. Os establecementos independentes teñen 

unha percepción é máis negativa.  

iii. Zona céntrica. Os comercios localizados no centro perciben 

a situación do mercado como máis negativa.  

iv. Tamaño. Os comercios con +4 empregados son os que 

perciben a situación do mercado como menos negativa. 

v. Idade. Existe unha relación negativa entre a idade e o medre 

do mercado, de modo que canto maior é a idade do 

entrevistado, máis negativa é a súa percepción da situación. 

vi. Optimismo. Existe unha relación positiva entre este trazo de 

personalidade e o medre do mercado, de modo que canto 

máis se manifesta o entrevistado como optimista, máis 

positiva é a súa percepción da situación. 
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vii. Autoeficacia creativa. Tamén neste caso a relación entre as 

variables consideradas é positiva, de modo que canta maior 

sexa a creatividade do entrevistado, máis positiva é a súa 

percepción da situación. Os resultados tamén amosan que a 

autoeficacia creativa está relacionada significativamente co 

optimismo. 

 

7.4. Resultados da análise dos datos 

 

Neste apartado recóllense os resultados do estudo, amosando os 

resultados sobre a frecuencia das condutas anticompetitivas, os valores 

sobre a competencia e o coñecemento das institucións e das normas no 

ámbito da defensa da competencia. Tamén se identifican as relacións 

entre as variables consideradas e os descritores dos establecementos 

comerciais e dos entrevistados. 

 

7.4.1. Frecuencia de condutas potencialmente restritivas da competencia  

 

Este apartado recolle as respostas dos entrevistados a un conxunto 

de cuestións sobre a frecuencia de condutas relacionadas coa 

competencia ou presuntamente anticompetitivas. Obviamente, cando a 

resposta a unha cuestión que indica restrición da competencia é moi 

frecuente, debería levar a unha análise máis polo miúdo nas ramas de 

actividade onde se identifique. 

 

Na Figura 16 recóllense as porcentaxes relativos a cada unha das 

prácticas recollidas no estudo. 
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Figura 16. Frecuencia de condutas potencialmente restritivas da competencia 
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25,3%
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EXISTENCIA NO MERCADO DE EMPRESAS ILEGAIS / 
NON AUTORIZADAS

EXISTENCIA NO MERCADO DE EMPRESAS QUE NON 
CUMPREN A NORMATIVA LABORAL OU FISCAL

VENDA DE PRODUTOS CON PREZO FIXADO POR 
DEBAIXO DO CUSTO

ACORDOS ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS PARA 
REPARTIRSE O MERCADO

1= NON OCORRE NUNCA 2= OCORRE RARAMENTE

3= NON OCORRE NIN MOITO NIN POUCO 4= OCORRE CON BASTANTE FRECUENCIA

5= OCORRE CON MOITA FRECUENCIA

 

 

Das catro situacións consideradas as percibidas como máis 

frecuentes son: “Existencia no mercado de empresas que non cumpren a 

normativa laboral ou fiscal” e “Existencia no mercado de empresas 

ilegais/non autorizadas”, situacións que se poden vincular con prácticas 

de competencia desleal. En particular, a elevada percepción entre os 

comerciantes de empresas que non cumpren as normativas debería levar 

a unha acción máis intensa das autoridades administrativas responsables 

para verificala e, no seu caso, evitar a actuación desleal desas empresas. 

 

Os acordos entre empresas competidoras son percibidos como 

condutas relativamente pouco frecuentes. Aínda que situados na parte 

baixa da clasificación, o feito de que a venda de produtos por baixo do 

seu custo sexa percibida como moi-bastante frecuente polo 29,1% dos 

entrevistados e que os acordos entre empresas competidoras para 

repartise o mercado o sexa polo 22,3% tamén indica a necesidade de 

avanzar no control de tales prácticas, de elevada gravidade dende o 

punto de vista da competencia. 

 

Na indicación de condutas inadecuadas realizada polos propios 

entrevistados, fora da codificación do cuestionario, destacan as recollidas 

na Táboa 4. 
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Táboa 4. Outras condutas identificadas 

Desvantaxe fronte as grandes áreas ou centros comerciais (non 

cumpren a normativa en prezos, horarios,…) 

Venta ambulante (alfombras, cds, bolsos, carteiras) 

Competencia desleal dos establecementos chinos (prezos, horarios, 

impostos,…). Non existe control dos establecementos "chinos" 

Non se respectan os períodos de rebaixas: Rebaixas en forma de 

desconto fóra de temporada 

Publicidade enganosa 

Compras e ventas sen a fiscalización do IVE por parte das empresas 

Tendas ilegais con mínimos de sanidade e prevención de riscos 

laborais 

 

A crenza dos entrevistados sobre a frecuencia con que operan no 

mercado empresas ilegais/non autorizadas amosa unha elevada 

correlación coa frecuencia con que existen empresas que non cumpren a 

normativa laboral ou fiscal, o que permite identificar un factor principal, 

que se pode denominar “prácticas desleais”. Do mesmo modo, as outras 

dúas condutas -venda de produtos por baixo do seu custo e acordos 

entre empresas competidoras para repartise o mercado- tamén amosan 

unha elevada correlación, o que permite identificar outro factor principal, 

que denominamos “prácticas contrarias á competencia”.  

 

Os valores medios relativos ao factor relativo á frecuencia de 

prácticas desleais son significativamente diferentes nas diversas 

modalidades dalgunhas das características do establecemento comercial 

e do seu responsable, de xeito que os comportamentos desleais son 

percibidos máis frecuentes polos: 

 

-  Establecementos téxtiles fronte aos de alimentación. 

-  Establecementos con 2 ou máis empregados fronte aos 

comercios sen asalariados ou cun empregado.  

-  Establecementos independentes fronte a comercios 

pertencentes a algunha cadea ou agrupados en algunha 

asociación.  

-  Establecementos situados no centro dos núcleos de poboación 

fronte aos localizados en zonas non céntricas. 
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-  Establecementos con 3 ou máis anos fronte a comercios con 

menos de 3 anos de vida.  

-  Responsables que perciben que o seu mercado diminúe fronte 

aos que cren que os seus mercados medran ou están estables.  

-  Xerentes dos establecementos, sexan propietarios ou non, 

fronte a propietarios. 

-  Responsables que teñen cursado o bacharelato fronte ao resto. 

 

Adicionalmente amósase que a medida que se incrementa o 

optimismo e a autoeficacia percibida do responsable, diminúe a 

percepción de prácticas desleais. 

 

Polo contrario, os valores medios do factor relativo á frecuencia de 

prácticas desleais non varían significativamente segundo a provincia onde 

se localiza o establecemento, a clase de comercio (por xunto vs. polo 

miúdo), o xénero e mais a idade do responsable.  

 

Por outra banda, a análise da relación existente entre o factor 

relativo ás condutas anticompetitivas e as características dos 

establecementos comerciais e mais os trazos dos seus responsables 

amosa os resultados seguintes. Os comportamentos que infrinxen a 

normativa da competencia son percibidos significativamente máis 

frecuentes polos: 

 

-  Establecementos localizados na provincia de Ourense fronte ao 

resto. 

-  Comercios por xunto fronte a comercio polo miúdo. 

-  Establecementos téxtiles fronte aos de alimentación. 

-  Comercios con 4 ou máis empregados fronte aos comercios 

sen asalariados.  

- Responsables que perciben que o seu mercado diminúe fronte 

aos que cren que os seus mercados medran ou están estables.  

-  Xerentes dos establecementos, sexan propietarios ou non, 

fronte a propietarios. 

-  Responsables que teñen cursado o bacharelato fronte ao resto. 
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Adicionalmente amósase que a medida que se incrementa o 

optimismo e a autoeficacia creativa percibida do responsable, diminúe a 

percepción de prácticas que infrinxen a competencia. 

 

Polo contrario, os valores medios do factor relativo á frecuencia de 

prácticas que infrinxen a competencia non están asociados 

significativamente a que o establecemento: (i) sexa independente ou 

opere de xeito agrupado, nunha cadea ou nunha asociación; (ii) estea 

situado no centro dos núcleos de poboación ou noutras zonas non 

céntricas; (iii) teña máis ou menos antigüidade. Tampouco varían 

segundo o xénero do entrevistado. 

  

7.4.2. Coñecemento da normativa relacionada con prácticas de fixación 

de prezos  

 

É importante que os operadores comerciais coñezan a normativa 

sobre fixación de prezos, xa que este é un dos aspectos máis relevantes 

no eido da defensa da competencia.  

 

7.4.2.1. Coñecemento dos comerciantes sobre a restrición que supón que 

os seus subministradores lle impoñan o prezo de venda dos produtos  

 

A imposición do prezo de venda ás empresas comerciais 

independentes que distribúen os produtos polas empresas produtoras ou 

subministradoras é unha conduta que limita a autonomía dos operadores 

comerciais.  

 

Das empresas da mostra, o 17,0% pensa que a imposición ao 

comerciante do prezo de venda do produto polo subministrador está 

permitida, un 22,0% di que non sabe e 60,9% restante sabe que está 

prohibida. Na Figura 17 recóllense estas porcentaxes.  
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Figura 17. Coñecemento dos comerciantes sobre a restrición que supón que os seus 

subministradores lle impoñan o prezo de venda dos produtos 

1= Está 
permitido; 

17,04%

2= Está prohibido; 
60,95%

3= Non sabe; 
22,01%

 
 

 

O coñecemento dos comerciantes sobre a restrición que supón que 

os seus subministradores lle impoñan o prezo de venda dos produtos 

non se amosa asociado dun xeito significativo a ningunha das 

características do establecemento comercial e do seu responsable 

consideradas na análise, agás a provincia, clase de comercio, tamaño, 

antigüidade do establecemento, que sexa o xerente e que teña formación 

de bacharelato. Así, o coñecemento de que tal imposición do prezo está 

prohibida é maior (menor) do esperado nos seguintes casos:  

 

- Ourense e Pontevedra (Lugo).  

- Establecemento por xunto (polo miúdo).   

- Establecementos con máis de 3 empregados (menos de 3 

empregados.  

- Establecementos con máis de 3 anos de antigüidade (menos de 3 

anos) 

- Xerente, sexa propietario ou non (só propietario). 

- Xerente con formación de bacharelato (EXB ou menos).  

 

 

7.4.2.2. Coñecemento dos comerciantes sobre a ilicitude de realizar 

acordos para fixar prezos e outras condicións comerciais  

 

Outro aspecto importante da cultura da competencia existente nun 

país é o grao no que os operadores económicos coñecen que os acordos 

de fixación de prezos constitúen un ilícito competitivo. Dada esta 
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premisa, o TGDC quixo coñecer o grao en que os comerciantes galegos 

sabían que esta práctica constituía un ilícito concurrencial. Na Figura 18 

amósanse as respostas a esta cuestión.  
 

Figura 18. Coñecemento dos comerciantes sobre a ilicitude de realizar acordos entre as 

empresas para fixar prezos e outras condicións comerciais 

1= Está permitido; 
8,46%

2= Está prohibido; 
68,66%

3= Non sabe; 
22,89%

 
 

Das empresas da mostra, o 8,4% (138) pensa que o 

establecemento de acordos para fixar prezos e outras condicións 

comerciais está permitido, o 22,9% di que non sabe e o 68,6% restante 

sabe que está prohibido. Como na cuestión anterior, cando estas 

porcentaxes se comparan coas correspondentes ao estudo do 2007 

atópase o resultado positivo dun incremento do 7,8% (68,6–60,8) da 

porcentaxe dos comerciantes que coñecen a ilegalidade dos acordos 

entre empresas rivais para fixar prezos ou outras condicións comerciais, 

así como unha diminución do 14,6% (8,4-23,0) da porcentaxe dos que 

pensan que tales acordos son lícitos.  

 

O coñecemento de que os acordos entre as empresas para fixar 

prezos e outras condicións comerciais está permitido, ou prohibido, está 

asociado dun xeito significativo a algunhas das variables descritoras na 

análise. Así, o coñecemento de que tal acordo de prezos está prohibido é 

maior (menor) do esperado nos seguintes casos:  

 

- Ourense e A Coruña (Lugo e Pontevedra). 

- Establecementos por xunto (polo miúdo). 
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- Establecementos con máis de 3 empregados (menos de 3 

empregados.  

- Establecementos con máis de 3 anos de antigüidade (menos 

de 3 anos). 

- Xerente, sexa propietario ou non (só propietario). 

- Xerente con formación de bacharelato (EXB ou menos).  

 

7.4.3. Cuestións relativas á frecuencia de situacións específicas 

relacionadas coa interacción subministrador-comerciante  

 

Este epígrafe recolle condutas vinculadas á interacción 

subministrador-comerciante. A valoración xeral dos comerciantes 

entrevistados respecto das situacións examinadas é que son moi 

infrecuentes (ocorren moi raramente). Só na práctica relativa ao 

establecemento de condicións distintas que a outras empresas para 

operacións similares a porcentaxe de entrevistados que indican que 

ocorre con moita-bastante frecuencia supera o 20%. Na Figura 19 

recóllense as porcentaxes relativas a cada unha das prácticas específicas 

recollidas no estudo.  

 

 

 
Figura 19. Frecuencia de situacións específicas relacionadas coa interacción subministrador-

comerciante 
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                       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 

 

83 

 

 Outras actividades dos subministradores que os comerciantes 

entrevistados consideraron inadecuadas ou abusivas foron as que se 

amosan na Táboa 5. 

 

Táboa 5. Outras prácticas que acontecen  

Nº  

4 

Pedidos mínimos dunha certa cantidade económica, incluso aveces 

abusivos, para que sirvan mercadoría (Por exemplo, mínimo de 

compra: colección enteira) 

4 
Servizos e venta directa por parte dos subministradores aos clientes 

finais, sen pasar polas empresas distribuidoras 

2 Cantidade mínima de compra, sobre todo para acceder aos descontos 

 

As crenzas dos responsables comerciais sobre a frecuencia con 

que ocorren as diversas condutas recollidas neste apartado están, en 

xeral, relacionadas dun xeito significativo (p < .001), podéndose atopar 

un factor principal implícito.  

 

 

 

7.4.4. Crenzas sobre os efectos da competencia nos mercados  

 

A seguinte pregunta do cuestionario abrangue un conxunto de 

cuestións ás que o entrevistado ten que indicar o seu grao de acordo/ 

desacordo. Este punto integra 15 proposicións relativas a valores e 

crenzas dos entrevistados sobre os beneficios da competencia, así como 

sobre os niveis de competencia existentes na actualidade na distribución 

dos produtos.  

 

A Figura 20 recolle as porcentaxes asociadas a cada unha das 

alternativas de resposta.  
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Figura 20. Crenzas sobre os efectos da competencia no mercado 
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Prefiro comprar en establecementos de empresas galegas aínda que o seu …

A regulamentación do comercio polo goberno en xeral é máis boa que …

O goberno debería ser propietario dos grandes establecementos comerciais

A competencia entre as empresas é boa, xa que estimula ás persoas a …

Totalmente en desacordo Bastante en desacordo Nin de acordo nin de desacordo Bastante de acordo Totalmente de acordo

 

 

Só cinco proposicións superan unha porcentaxe de acordo total 

superior ao 250%:   

 

1. Na actualidade xa existen grandes superficies dabondo (55,3%). 

2. A competencia entre as empresas é boa, xa que estimula ás 

persoas a mellorar (42,2%) 

3. Existe demasiada competencia entre as empresas do seu sector 

(38,8%).  

4. A competencia fai mellorar o comercio (38,8%) 

5. As restricións de apertura de grandes establecementos 

comerciais aumenta a competitividade do comercio (25,1%).   

 

A meirande parte dos entrevistados cre que na actualidade 

experimentan un nivel de rivalidade elevado e que xa existen grandes 

establecementos comerciais dabondo; ademais entenden que as 

restricións de apertura de grandes establecementos comerciais 

contribúen á competitividade do comercio, e non ao contrario. Xunto a 

estas percepcións convive unha crenza xeral sobre os beneficios da 

competencia en xeral e da súa capacidade (da competencia) para mellorar 

o comercio.  
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Destas 5 proposicións, catro xa foron as que acadaron maior apoio 

na enquisa do ano 2007 (a quinta -A competencia entre as empresas é 

boa, xa que estimula ás persoas a mellorar- non se recollía no anterior 

estudo). Así pois, as crenzas sobre os efectos positivos da competencia, 

en xeral e na mellora do comercio en particular, mantéñense no tempo, 

ao igual que a crenza de que o nivel de rivalidade no sector é elevada e 

non debería aumentar.  

 

Se se suman as porcentaxes de acordo total coas correspondentes 

á resposta “bastante de acordo”, as crenzas que superan o 45% son, 

ademais das 5 xa indicadas, as seguintes: 

 

- Se houbese máis competencia no sector do comercio, a miña 

empresa tería problemas para sobrevivir (57,8%) 

- Os consumidores galegos deberían elixir establecementos 

comerciais galegos, aínda que estes non teñan a mellor relación 

calidade-prezo (52,7%) 

- A competencia fai aumentar o tamaño do mercado (47,5%). 

- Prefiro comprar en establecementos de empresas galegas aínda 

que o seu prezo sexa algo superior ao dos comercios de fora 

(46,8%). 

 

Estas porcentaxes reforzan a crenza da forte rivalidade existente 

no sector coa consecuencia de problemas de supervivencia no caso de 

que aumentara aínda máis, así como un notable etnocentrismo.  

 

Polo contrario, só tres proposicións superan unha porcentaxe de 

desacordo total superior ao 25%. Son: 

 

1. O goberno debería ser o propietario dos grandes 

establecementos comercias (64,8%) 

2. Debería permitirse que os subministradores impuxeran un 

prezo de venda para que o mesmo produto tivera o mesmo 

prezo en todos os comercios (33,1%) 

3. A apertura de grandes establecementos comerciais, en xeral 

mellorou o comercio (34,4%) 

4. Se o horario comercial fose libre melloraría o servizo aos 

clientes (28,6%). 



                       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 

 

86 

 

Destas respostas pódese concluír que os entrevistados están de 

acordo co feito de que a imposición do prezo de venda polos 

subministradores estea prohibida; ademais, en concordancia con outros 

items de natureza semellante, cren que a apertura de grandes 

establecementos comerciais non contribuíu á mellora do comercio, nin 

que un horario comercial libre teña un efecto positivo no nivel de servizo 

aos clientes.  

 

Respecto do estudo de 2007, estas porcentaxes significan unha 

repetición dos resultados, xa que os entrevistados manifestaban o seu 

desacordo coas proposicións: 

 

- A apertura de grandes establecementos comerciais, en xeral, 

mellorou o comercio  

- Se o horario comercial fose libre melloraría o servizo aos 

clientes.  

 

Se se asocian os graos de acordo aos graos de desacordo ponse de 

manifesto que se ben os comerciantes avalían dun xeito positivo, en 

xeral, a competencia como unha vía para a mellora do comercio, ao 

mesmo tempo tenden a avaliar dun modo negativo a competencia que 

xurde da entrada de grandes establecementos comerciais no mercado. 

Este resultado amosa un desagrado pola competencia derivada das 

grandes superficies comerciais, as que se asocia un deterioro dos 

resultados e das condicións de traballo do resto do comercio.  

 

Outro resultado xa coñecido, que se confirma, é a oposición 

maioritaria dos comerciantes a unha maior liberalización de horarios, 

mesmo negando os seus beneficios sobre o servizo aos consumidores.   

 

Dende a perspectiva da defensa da competencia ten especial 

relevancia a cuestión “Debería permitirse que os subministradores 

impuxeran un prezo de venda para que o mesmo produto tivera o mesmo 

prezo en todos os comercios”. O feito de que unha porcentaxe 

importante dos comerciantes estea en desacordo coa mesma é moi 

positivo.   
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Algúns dos items considerados amosan forte relación estatística 

entre eles, de modo que pode realizarse unha análise factorial. Da mesma 

resultan 4 factores, que se poden denominar: 

  

- Beneficios da competencia. 

- Beneficios da liberalización do comercio. 

- Etnocentrismo. 

- Intensidade da competencia.  

 

Os 4 factores, así como os items individuais que non entraron 

neles, foron analizados tendo en conta os diversos descritores dos 

establecementos comerciais e os trazos dos seus responsables.  

 

7.4.4.1. Beneficios da competencia 

 

O factor que recolle o grao de acordo coas proposicións “a 

competencia fai mellorar o comercio”, “a competencia fai aumentar o 

tamaño do mercado” e “a competencia entre as empresas é boa” amosa 

diferenzas significativas en diversos descritores dos establecementos 

comerciais e dos seus responsables. Así, os beneficios da competencia 

percíbense significativamente maiores polos: 

 

- Establecementos da Coruña e Lugo que polos de Pontevedra.  

- Comercios de alimentación que polos téxtiles.  

- Establecementos pertencentes a algunha cadea ou asociación 

que os independentes.  

- Establecementos con menos de 3 anos e con máis de 10 que os 

que teñen unha antigüidade entre 3 e 10 anos. 

- Responsables que cren que o seu mercado medra ou está estable 

que os que cren que diminúe. 

- Propietarios que xerentes. 

- Responsables con FP e estudos universitarios que con 

bacharelato. 

 

Adicionalmente amósase que a medida que se incrementa o 

optimismo e a autoeficacia creativa percibida do responsable, aumenta a 

súa percepción dos beneficios da competencia.  
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7.4.4.2. Beneficios da liberalización do comercio 

 

O factor que recolle o grao de acordo coas proposicións “a 

apertura de grandes establecementos comerciais, en xeral, mellorou o 

comercio”, “a apertura de grandes establecementos comerciais, en xeral, 

beneficiou ao consumidor” e “se o horario comercial fose libre melloraría 

o servizo aos clientes” tamén amosa diferenzas significativas en diversos 

descritores dos establecementos comerciais e dos seus responsables. Así, 

os beneficios da liberalización comercial percíbense significativamente 

maiores polos: 

 

- Comercios por xunto que polos establecementos polo miúdo. 

- Establecementos de alimentación que polos téxtiles.  

- Responsables que cren que o seu mercado medra ou está estable 

fronte aos que cren que diminúe. 

 

Adicionalmente amósase que a medida que se incrementa o 

optimismo e a autoeficacia creativa percibida do responsable, aumenta a 

súa percepción dos beneficios da liberalización comercial.  

 

7.4.4.3. Etnocentrismo  

 

O factor que recolle o grao de acordo coas proposicións “os 

consumidores galegos deberían elixir establecementos comerciais 

galegos, aínda que estes non teñan a mellor relación calidade-prezo” e 

“prefiro comprar en establecementos de empresas galegas aínda que o 

seu prezo sexa algo superior ao dos comercios de fora” amosa, así 

mesmo, diferenzas significativas en diversos descritores dos 

establecementos comerciais e dos seus responsables. Así, o 

etnocentrismo é significativamente maior nos responsables: 

 

- De comercios téxtiles que de establecementos de alimentación.  

- Propietarios e máis xerente que só propietarios. 

- Responsables con FP e bacharelato que con estudos 

universitarios.  

 

O optimismo e a autoeficacia creativa percibida do responsable 

non se amosan asociadas significativamente ao etnocentrismo.  
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7.4.4.4. Intensidade da competencia.  

 

O factor que recolle o grao de acordo coas proposicións “existe 

demasiada competencia entre as empresas da miña rama de actividade”, 

“na actualidade xa existen grandes superficies comerciais dabondo” e “se 

houbese máis competencia no sector do comercio, a miña empresa tería 

problemas para sobrevivir” amosa diferenzas significativas en diversos 

descritores dos establecementos comerciais e dos seus responsables. Así, 

a intensidade da competencia e o risco sobre a supervivencia percíbense 

significativamente maiores polos: 

 

- Establecementos polo miúdo que por xunto.  

- Comercios téxtiles que el resto (menos alimentación).  

- Establecementos con 1 empregado que establecementos con 4 

ou máis empregados. 

- Comercios localizados no centro que comercios situados en 

zonas no céntricas.  

- Responsables que cren que o seu mercado diminúe ou que está 

estable que os que cren que medra. 

- Propietarios que xerentes. 

 

Tampouco neste caso, o optimismo e a autoeficacia percibida do 

responsable amósanse asociados significativamente á intensidade da 

competencia percibida. 

 

7.4.4.5. As restricións de apertura de grandes establecementos 

comerciais beneficia aos grupos que operan co formato de gran 

supermercado 

 

Esta proposición non se integrou de forma satisfactoria en ningún 

dos factores anteriores polo que se examina individualmente. O grao de 

acordo con esta proposición amosa, como no caso dos factores, 

diferenzas significativas en diversos descritores dos establecementos 

comerciais e dos seus responsables. Así, están de acordo con ela en 

maior grao os:  

 

- Establecementos da Coruña, Lugo e Ourense que os de 

Pontevedra.  
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-  Comercios polo miúdo que os establecementos por xunto. 

- Establecementos de alimentación e outros que os téxtiles.  

- Establecementos pertencentes a algunha cadea ou asociación 

que os independentes.  

- Establecementos con menos de 3 anos que os que teñen unha 

antigüidade entre 3 e 10 anos. 

- Propietarios que os xerentes. 

- Responsables con FP e estudos universitarios que con 

bacharelato. 

 

En relación a está proposición amósase unha relación positiva co 

optimismo e a autoeficacia percibida do responsable.  

 

7.4.4.6. Debería permitirse que os subministradores impuxeran un prezo 

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

comercios 

 

Tampouco esta proposición integrouse de forma satisfactoria en 

ningún dos factores principais polo que se examina individualmente. O 

grao de acordo con ela amosa, como no caso dos factores, diferenzas 

significativas en diversos descritores dos establecementos comerciais e 

dos seus responsables. Así, están de acordo con esta proposición 

restritiva da competencia en maior grao os:  

 

- Comercios polo miúdo que os establecementos por xunto. 

- Establecementos sen asalariados ou con un que os de 2 ou máis.   

- Responsables femias que homes.  

- Responsables con EXB ou menos que con bacharelato e estudos 

universitarios. 

 

En relación a está proposición amósase unha relación positiva coa 

autoeficacia creativa percibida do responsable. Este resultado a primeira 

vista sorprendente podería explicarse sobre a base da preferencia dos 

responsables que se perciben como máis creativos pola competencia 

sobre outras bases que non sexan o prezo.  

 

7.4.4.7. A regulamentación do comercio polo Goberno en xeral é máis 

boa que prexudicial 
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Tampouco esta proposición integrouse de forma satisfactoria en 

ningún dos factores principais, polo que se examina individualmente. O 

grao de acordo con ela amosa, como no caso dos factores, diferenzas 

significativas en diversos descritores dos establecementos comerciais e 

dos seus responsables. Así, están de acordo con esta proposición en 

maior grao os:  

 

- Comercios polo miúdo que os establecementos por xunto. 

- Establecementos de alimentación e outros que os téxtiles.  

- Establecementos pertencentes a algunha cadea ou asociación 

que os independentes.  

- Responsables femias que homes.  

 

Adicionalmente amósase que a medida que se incrementa o 

optimismo e a autoeficacia percibida do responsable, aumenta a súa 

percepción de que a regulamentación do comercio polo Goberno é, en 

xeral, máis boa que prexudicial.   

 

7.4.5. Crenza sobre o grao no que as normas de defensa da competencia 

son respectadas polas empresas comerciais  

 

Na Figura 21 recóllense as porcentaxes de cada unha das 

respostas a esta cuestión, atendendo ao tamaño dos establecementos 

comerciais e considerando tamén ás grandes empresas produtoras.  

  
Figura 21. Respecto ás normas de defensa da competencia 
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As porcentaxes indican claramente que os comerciantes que 

participan na mostra perciben que os grandes establecementos 

comerciais son os que menos respectan as normas de defensa da 

competencia (49,7%), seguidos polas grandes empresas fabricantes 

(39,5%).  

 

7.4.6. Crenza sobre o grao no que os mercados comerciais están abertos 

a entrada de novas empresas  

 

Esta cuestión permitía unha valoración entre 1 e 10. Consideramos 

que o sentido máis positivo da mesma ven dado polas puntuacións 8-9-

10, que recollen a idea de que no sector non hai barreiras á entrada de 

novas empresas e que está moi aberto á competencia.  

 

O valor medio desta variable é 6,55 o que indica que, en xeral, os 

entrevistados ven a súa rama de actividade máis aberta que pechada á 

competencia.  

 

Cando se agrupan os valores menores (1-3) para formar a categoría 

“pechada” e os maiores (8-10) para formar a categoría “aberta”, os 

resultados porcentuais son os que se amosan na Táboa 6.  
 

 

 Táboa 6. Crenza sobre o grao de apertura da rama comercial do entrevistado  

  Frecuencia Porcentaxe 
Porcentaxe 

válido 
Porcentaxe 
acumulado 

Válidos Pechada 82 9,2 10,4 10,4 

  Media 409 46,1 51,7 62,1 

  Aberta 300 33,8 37,9 100,0 

  Total 791 89,2 100,0   

Perdidos Sistema 96 10,8     

Total 887 100,0     

 

Como se pode ver, cando se consideran a posicións extremas, a 

percepción de que a rama comercial propia está aberta á competencia é 

moito máis frecuente que a crenza de que está pechada.  

 

A avaliación xeral sobre a existencia de barreiras á entrada de 

novas empresas nos mercados amosa diferenzas significativas entre as 
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modalidades só nun descritor dos establecementos comerciais e un trazo 

dos seus responsables. Así, a crenza de que a rama comercial está máis 

aberta atópase nos::  

 

- Establecementos téxtiles máis que de alimentación e outros.   

- Responsables con estudos universitarios ou bacharelato máis que 

con EXB ou menos.   

 

7.4.7. Aspectos relativos ao coñecemento do TGDC 

 

Antes do contacto co galo da enquisa, o 51,6% dos comerciantes 

consultados coñecía, ou lle soaba, que en Galicia existía xa un tribunal 

con funciones no ámbito da competencia a nivel autonómico. Este 

resultado é positivo e, ademais, amosa o esforzo realizado polos 

membros do TGDC por dar a coñecer a existencia do organismo e as súas 

funcións, xa que no estudo do ano 2007 a porcentaxe de entrevistados 

que coñecía, ou lle soaba, que en Galicia existía xa un tribunal con 

funciones neste ámbito só era do 37,8%. Polo tanto, neste período de 

dous anos, houbo un incremento de 13,8 puntos, sendo xa coñecido por 

algo máis da metade dos entrevistados.  

 
Figura 22. Coñecemento da existencia do TGDC antes da enquisa 

1= SI; 24,01%

2= UN POUCO, 
SÓALLE; 31,57%

3= NON; 44,42%

 

 

Cando se relaciona esta variable cos descritores atópase relación 

con: 

 

- A clase de comercio. En concreto, a porcentaxe de comercios 

por xunto que coñecen a existencia do TGDC é maior da 
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esperada na hipótese de independencia, mentres que sucede o 

contrario no comercio polo miúdo. Este resultado confirma o 

obtido na enquisa do 2007.  

-  O tamaño do establecemento. A porcentaxe de 

establecementos de 2 ou máis empregados que coñecen a 

existencia do TGDC é maior da esperada na hipótese de 

independencia, mentres que sucede o contrario no caso dos 

establecementos sen empregados ou que teñen 1. Esta relación 

tamén confirma a atopada na enquisa do ano 2007.  

- A función. A porcentaxe de xerentes, sexan propietarios ou 

non, que teñen un coñecemento da existencia do Tribunal é 

maior da esperada, mentres que a dos só propietarios é menor.   

- O xénero do responsable. A porcentaxe de responsables homes 

que teñen un coñecemento da existencia do Tribunal é maior 

da esperada, mentres que a das mulleres é menor.   

- A formación do responsable. A porcentaxe de responsables con 

bacharelato, FP ou estudos universitarios que teñen un 

coñecemento da existencia do Tribunal é maior da esperada, 

mentres que a dos responsables con EXB ou menos é menor.   

 

Entre as funcións que os comerciantes atribúen ao TGDC destacan: 

 

- Informar ás empresas sobre procedementos de mellora da 

competencia (31,2%) 

-  Sancionar ás empresas que incorren en prácticas restritivas da 

competencia (14,8%).  

 

Das respostas destaca a importancia que os entrevistados asocian 

á función de informar aos operadores sobre formas para mellorar á 

competencia efectiva nos mercados. Esta función relaciónase coa 

“promoción da competencia”. 
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Figura 23. Funcións do TGDC 

1=SANCIONAR ÁS 
EMPRESAS QUE 
INCORREN EN 

PRÁCTICAS 
RESTRITIVAS DA 

COMPETENCIA …; 
14,80%

2=INFORMAR ÁS 
EMPRESAS SOBRE 
PROCEDEMENTOS 

DE MELLORA DA 
COMPETENCIA; 

31,20%

OUTRAS FUNCIÓNS; 
18,20%

NON SABE; 32,20%

NON CONTESTA; 
3,60%

 

 

Na sociedade actual, a páxina web é un medio de informar e dar a 

coñecer a existencia e tarefas das organizacións. A finais do ano 2005 foi 

accesible á cidadanía a páxina web do Tribunal Galego de Defensa da 

Competencia.  

 

Con esta cuestión tentábase coñecer o nivel de visita á mesma por 

parte dos responsables de establecementos comerciais galegos. Dos 

entrevistados 32 que indicaron que tiñan consultado, previamente a 

existencia do TGDC, a súa páxina web. Aínda que o número absoluto é 

reducido, supón que no intervalo de dous anos multiplicouse por 4, xa 

que no anterior estudo soamente 8 persoas a visitaran.  
 

Figura 24. Consulta da páxina web do TGDC 

1=SI; 3,65%

2=NON; 85,40%

9=NON 
LEMBRA/CONTEST

A; 10,95%

 

 

Xa, para rematar, fíxose unha pregunta sobre o interese que, na 

opinión dos entrevistados, tiña a defensa da libre competencia nos 

mercados de Galicia. O resultado da mesma amósase na Figura 25. 
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Figura 25. Importancia da tarefa de defender a libre competencia  

1= NADA 
IMPORTANTE; 

0,97%

2= POUCO 
IMPORTANTE; 

3,26%

3= BASTANTE 
IMPORTANTE; 

48,49%

4= MOI 
IMPORTANTE; 

47,28%

 
 

 As respostas indican que os comerciantes galegos consideran que 

a tarefa de defender a existencia dunha competencia libre nos mercados 

é moi importante ou bastante importante, xa que estas dúas opcións son 

elixidas pola meirande parte dos mesmos, en concreto polo 95,7%. 
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8. CONCLUSIÓNS SOBRE A SITUACIÓN DA COMPETENCIA  

 

Neste apartado preséntanse as conclusións básicas do TGDC sobre 

a situación de competencia en Galicia. 

 

8.1. Sobre a situación institucional 

 

Galicia destaca entre as Comunidades Autónomas por ser a 

primeira que aprobou por lei a constitución dos seus órganos de defensa 

da competencia e a segunda que os creou, despois de Cataluña. 

Efectivamente, foi a Lei 6/2004, de 12 de xullo, a que creou os órganos 

galegos de defensa da competencia, que son dous: 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 altamente relevante é o feito de que en Galicia se 

establecera un Tribunal con dedicación plena dos seus membros ás 

tarefas da resolución de expedientes e a promoción da competencia. 

Tamén se debe subliñar o feito de que no modelo implantado -de dous 

órganos: SGDC e TGDC- o Tribunal tivera o estatus de organismo 

autónomo, con plena independencia nas súas actuacións. Estes trazos 

amosan o compromiso inequívoco da nosa Comunidade coa defensa e 

promoción da competencia. 

 

Ese acertado deseño institucional efectuado no ano 2004 non 

exclúe a posibilidade de iniciar unha reforma do modelo galego para 

adaptalo ao novo esquema institucional e procedimental propugnado 

pola Lei 15/2007, de Defensa da Competencia que, entre outros cambios, 

creou un organismo único de defensa da competencia independente a 

nivel estatal, a Comisión Nacional da Competencia, que integra os antigos 

SDC e TDC. 

  

A exposición de motivos da Lei galega de creación dos órganos 

galegos de defensa da competencia sinala que a existencia de 

competencia executiva da Comunidade Autónoma de Galicia sobre 

materia de defensa da competencia sería unha razón dabondo para a 
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creación de tales órganos, pero que estes resultan necesarios tamén 

porque o desenvolvemento da economía galega esixe unha maior 

vixilancia dos mercados por unha autoridade próxima e coñecedora do 

contorno.  

 

Nesta vixilancia dos mercados cara a procura dunha maior 

competencia efectiva en algúns deles, o Tribunal bota en falla, dende 

unha perspectiva proactiva de actuación, a actuación de oficio. Se os 

órganos de defensa da competencia asumen que esta non se debe limitar 

a resolver as denuncias dos operadores económicos privados e 

consideran que as autoridades administrativas deben tamén realizar un 

labor de investigación cara a detección de prácticas anticompetitivas, 

debe actuar de oficio.  

 

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. En efecto, suposto que os membros do cártel non teñen 

ningún incentivo moral vinculado ao benestar público para a denuncia, 

esta só se producira se o potencial denunciante cre que existe algunha 

probabilidade de que o cártel sexa identificado e espera que a sanción da 

autoridade de defensa da competencia sexa moi cuantiosa, xa que en tal 

caso a delación permitiralle evitar a multa correspondente ou, polo 

menos, lograr unha redución da mesma.  

 

Se os operadores económicos perciben que a probabilidade de 

detección é nula ou moi baixa, 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 ou baixa 

efectividade administrativa, os participantes no cártel non obterán ningún 

beneficio de incorporarse ao programa de clemencia. Xa que logo, a 

capacidade de investigación e sanción da autoridade de competencia é 

esencial para que un programa de clemencia resulte eficaz.  

 

Aínda que construír unha reputación de eficacia leva tempo, parece 

claro que non se poderá lograr se os responsables da loita contra os 

acordos colusorios non contan con suficientes recursos e capacidades. De 

particular importancia para o logro de tal reputación é a dispoñibilidade 
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de recursos humanos debidamente organizados e formados, en particular 

nas técnicas de detección de cárteles.  

 

Ademais de mellorar a eficacia na loita contra os cárteles, a 

actuación de oficio tamén é necesaria dado o escaso número de 

denuncias de terceiros en Galicia, que seguramente se manterá a medio 

prazo como consecuencia do descoñecemento dos cidadáns sobre a 

normativa de defensa de la competencia, así como da falla dunha 

avaliación social negativa das infraccións neste eido.  

 

O desenvolvemento de actuacións de oficio esixe dun cadro de 

persoal do SGDC máis amplo; cos escasos recursos existentes no Servizo 

a capacidade de iniciativa da Administración é moi limitada.  

 

Para unha actuación de oficio coidadosa e prudente requírese 

dispor de información sobre os mercados e a existencia de certas 

restricións á competencia neles. Este premisa leva a considerar que para 

unha actuación de oficio eficaz é necesario coñecer a situación da 

competencia nos sectores económicos galegos.  

 

O Tribunal tamén considera importante 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-, haberá menos denuncias e, consecuentemente, esas practicas 

serán máis difíciles de erradicar, sobre todo nun contexto de actuación 

pública limitada.   

 

8.2. Sobre as prácticas restritivas  

 

O control das prácticas que se consideran como potencialmente 

contrarias á competencia se estrutura en dúas actuacións básicas: control 

de condutas (pactos colusorios, abuso de posición de dominio e prácticas 

desleais que polas súas características desborden os límites da afectación 

aos suxeitos privados, repercutindo negativamente no interese xeral) e 

control das concentracións económicas, que se materializa no análise ex-
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ante de certas operacións co fin de evitar que, mediante fusións ou 

adquisicións, se establezan estruturas empresariais potencialmente 

perturbadoras da competencia.  

 

Dende unha perspectiva subxectiva, as condutas que os 

responsables das empresas comerciais galegas perciben como máis 

frecuentes se vinculan con comportamentos desleais: non cumprimento 

das normas, actuación de empresas ilegais/non autorizadas e fixación de 

prezos por baixo dos custos. 

 

Os acordos entre empresas competidoras percíbense como as 

condutas menos frecuentes. Aínda que situados na parte baixa da 

clasificación das percepcións examinadas, o feito de que os acordos entre 

empresas competidoras para repartise o mercado sexan considerados 

frecuentes polo 10,5% dos entrevistados, indica a necesidade a investigar 

estas prácticas, de elevada gravidade dende o punto de vista da 

competencia. 

 

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. 

 

Segundo os datos recollidos 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 2009 houbo en 

España 68 operacións notificadas, das que 7 tiveron algunha vinculación 

con Galicia, se ben ningunha foi remitida ao TGDC.  

 

No relativo as axudas públicas notificadas e autorizadas pola 

Comisión Europea en Galicia no ano 2009, segundo a web oficial da DG 

COMP, o seu número foi de 5 (ver páxina 52). Pola súa banda, as axudas 

adoptadas ao abeiro do Regulamento Xeral sobre Exencións por 

categorías elevouse a 47. 
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8.3. Sobre a situación sectorial 

 

En Galicia existe unha falta de estudos sobre a situación da 

competencia, o que fai que sexa esencial acometer esta tarefa, en 

especial no referente á situación dos diversos mercados de servizos 

existentes.  

 

A identificación dos sectores con maiores problemas de 

competencia a partir da contabilización dos expedientes rexistrados pola 

autoridade da materia proporciona unha “fotografía” da situación da 

competencia, aínda que só dos seus elementos visíbeis. 

 

A afectación sectorial nos expedientes examinados polo TGDC é 

como segue: 

 

- Autoescolas (1) 

- Transporte fluvial (1) 

- Hostalaría (1) 

- Construción (1) 

- Sindicatos (2) 

- Administracións Públicas (1) 

- Enerxía (3) 

- Sector agrario (1) 

- Panaderías (1) 

- Pesca e Marisqueo (1) 

 

Pola súa banda, dende esta mesma perspectiva sectorial, os 

expedientes da CNC con afectación a Galicia pódense clasificar do 

seguinte xeito: 

 

- Telecomunicacións (1) 

- Entidades financeiras (1) 

- Enerxía (1)  

- Publicidade (1) 

- Distribución de prensa (1) 

- Distribución de tabaco (1)  

- Servizos profesionais (1).  
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Dadas as limitacións da imaxe da competencia nos sectores 

derivada dos expedientes tramitados polas autoridades de competencia é 

importante recorrer a indicadores que poidan proporcionar unha visión 

máis ampla.  

 

Se ben existe un gran número de posibles indicadores da 

situación da competencia nos sectores, a realización de estudos sobre 

esta base enfróntanse a múltiples dificultades técnicas. 

 

O TGDC ven afondando progresivamente no coñecemento da 

situación da competencia nos sectores galegos. Entre os primeiros 

estudos realizados debe citarse o titulado “Panorama competitivo de 

Galicia”, que efectuou unha avaliación pormenorizada do nivel de 

competencia existente en 44 sectores económicos, a nivel de dous díxitos 

da clasificación CNAE, e de 96 subsectores a nivel de tres ou catro díxitos 

CNAE.  

 

Desa avaliación resulta que se poden identificar catro grandes 

grupos de sectores ou mercados nos que existe un nivel de concentración 

elevado: (i) sectores con predominio de oligopsonios; (ii) mercados 

regulados; (iii) mercados concentrados sometidos á competencia global; e 

(iv) outros mercados concentrados.   

 

Agora ben, a identificación de niveis de concentración altos non 

implica necesariamente un uso indebido do poder de mercado ou a 

existencia de prácticas anticompetitivas, se ben son indicativos da 

necesidade dunha análise con maior profundidade. 



                       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 

 

103 

9. RECOMENDACIÓNS DE MELLORA  

 

Do mesmo modo que en anos anteriores, o TGDC desexa rematar 

este Informe sobre a situación da competencia en Galicia facendo 

algunhas recomendacións para favorecer a consecución dun maior nivel 

de competencia efectiva nos mercados de Galicia. 

 

9.1. Consideración da competencia como unha importante ferramenta da 

política económica. 

 

A política de defensa e promoción da competencia recoñécese a 

nivel do Estado e da Unión Europea como un eixo fundamental da 

actuación pública orientada a favorecer o desenvolvemento económico e 

social. Resulta fundamental e de todo punto recomendable que desde a 

Administración galega se adopte unha perspectiva semellante, mantendo 

en todo momento os principios da competencia entre as liñas básicas da 

súa actuación e da política económica aplicada. 

 

Tamén resulta desexable e oportuno que desde as instancias 

públicas galegas se estimule todo o posible o respecto e promoción da 

competencia, comezando polos entes públicos que xogan un papel de 

primordial importancia para fortalecer o funcionamento competitivo dos 

mercados, tanto cando actúan como operadores económicos no mercado, 

como cando desenvolven o seu labor substantivo ao tomar decisións e 

realizar actos administrativos con transcendencia no mercado.  

 

9.2. Conveniencia de realizar un cambio na normativa de defensa da 

competencia galega en orde a crear un modelo de autoridade única. 

 

A Lei 15/2007, de Defensa da Competencia, creou un novo modelo 

institucional para os órganos estatais de defensa da competencia. O 

antigo Tribunal de Defensa de la Competencia e máis o Servizo de 

Defensa de la Competencia desapareceron como unidades separadas e, 

no seu lugar, creouse a Comisión Nacional de la Competencia que ten 

funcións resolutorias e instrutoras, integrando dese xeito os dous 

órganos preexistentes. 
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Este novo modelo outorga maior independencia e capacidade de 

actuación á política de defensa da competencia. Por iso, parece axeitado 

que se transforme o modelo institucional das autoridades de competencia 

de Galicia, para seguir o esquema da Administración Xeral do Estado, 

integrando instrución e resolución, ao tempo que se manteña unha 

adecuada separación entre ambas funcións de modo que se garantan os 

dereitos procesales das partes implicadas.  

 

Para que a nova autoridade única galega poda desenvolver a súa 

actividade dun xeito proactivo, debería contar cunha dotación de recursos 

humanos suficiente para abordar todas as funcións que ten que 

desenvolver. Desde esa perspectiva, resulta importante, aínda na 

situación de crise actual, que os axustes a realizar no ámbito 

administrativo teñan en conta a situación actual de infradotación do 

órgano responsable da instrución dos expedientes. O Tribunal considera 

que a realización axeitada das tarefas da nova institución só se pode 

efectuar cunha dotación de recursos humanos maior no órgano instrutor, 

mantendo a súa vez as funcións, independencia e capacidade de 

actuación do órgano resolutorio.  

 

9.3. Lexitimación da autoridade de defensa da competencia non só pola 

resolución das denuncias senón tamén pola actuación de oficio.  

 

A autoridade de defensa da competencia ten, ademais da función 

de resolución, a responsabilidade da instrución dos expedientes por 

condutas anticompetitivas, tanto os que xorden das denuncias de 

particulares, como os que se incoan de oficio, é dicir, á iniciativa da 

propia Administración.  

 

O Tribunal considera que se debe estimular na medida do posible 

a actuación de oficio da Administración, ata agora pouco desenvolvida 

pola falta de medios xa mencionada, de modo que se logren resultados o 

máis significativos posibles na loita contra as prácticas restritivas da 

competencia.  

 

A actuación de oficio da Administración é un instrumento 

poderoso para potenciar a eficacia da política de defensa da competencia 

e incrementar a súa lexitimación social. Por iso, cómpre que exista 
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vontade para aplicar os medios necesarios á investigación en aqueles 

sectores e mercados susceptibles de presentar condutas anticompetitivas. 

 

9.4. Apoio aos labores de promoción dos méritos da competencia na 

sociedade. 

 

É necesario difundir do modo máis amplo posible os méritos da 

competencia entre os cidadáns e os axentes económicos, para que as 

normas que regulan a competencia e as institucións responsables da súa 

defensa sexan ben coñecidas, e se xeneralice un código de boas prácticas 

na actuación de oferentes e demandantes nos mercados. 

 

No marco descentralizado español, os expertos consideran que 

unha das contribucións máis importantes dos órganos autonómicos de 

competencia é a promoción da súa defensa e, neste ámbito, a avaliación 

previa da produción normativa.  

 

O TGDC quere resaltar o importante papel que podería xogar a 

Administración Pública galega sometendo os anteproxectos normativos á 

avaliación previa dos responsables da competencia. Nun modelo no que 

non existe un responsable administrativo que incorpore a perspectiva da 

competencia na avaliación dos proxectos normativos –papel que cumpre 

o comisario de competencia no modelo da Unión Europea-, cómpre que a 

autoridade de defensa da competencia os avalíe en orde a evitar que as 

normas aprobadas restrinxan, sen necesidade, a competencia efectiva 

nos mercados ou que, no caso de que tales restricións sexan necesarias, 

a limitación que se estableza sexa proporcionada e coas medidas menos 

prexudiciais posibles para o funcionamento eficiente do mercado.  

 

9.5. Implicación dos cidadáns e dos axentes económicos, en especial das 

empresas, na defensa da competencia. 

 

Do mesmo xeito que en anos anteriores, o TGDC quere facer un 

chamamento aos cidadáns, aos empresarios e demais axentes 

económicos para que coñezan e practiquen de xeito efectivo as normas 

que regulan a competencia, no convencemento de que o respecto ás 

mesmas é parte da solución para a saída da crise, ao tempo que 
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contribuirá a establecer bases máis sólidas para un maior 

desenvolvemento futuro.  
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ANEXO I. Cuestionario da enquisa relativa as percepcións da 

competencia polos responsables de establecementos comerciais en 

Galicia 

 

PRESENTACIÓN 
 

Bos días/tardes. O Tribunal Galego de Defensa da Competencia (organismo autónomo dependente da Xunta de 
Galicia) está facendo un estudo para coñecer a opinión das empresas comercializadoras galegas respecto da 
súa relación cos seus subministradores.  Por este motivo se están seleccionando aleatoriamente, ao azar, 
empresas que vendan produtos terminados para realizarlles unha pequena entrevista, que é completamente 
anónima e confidencial respecto do Instituto que recolle a información (Instituto Sondaxe). ¿Sería tan amable de 
responderme a unhas preguntas? Moitas grazas. 

Lémbrolle que en todo momento as súas respostas están amparadas por la Lei de Segredo Estatístico, que lle 
garante o anonimato e confidencialidade das súas respostas.  

 

IDENTIFACIÓN DEL ENTREVISTADO / A 

 

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

Sí, é o mesmo ..........................................................................................................................................................  1 PASAR A ENTREVISTA 

Non se pode localizar ...............................................................................................................................................  2 FIN DE ENTREVISTA / ENTREVISTA NON VÁLIDA 

Non se encontra neste momento .............................................................................................................................  3 PROGRAMAR RECHAMADA 

Negativa ...................................................................................................................................................................  4 FIN DE ENTREVISTA / ENTREVISTA NON VÁLIDA 

Non pode localizala no período de campo  ..............................................................................................................  5 FIN DE ENTREVISTA / ENTREVISTA NON VÁLIDA 
 

En contacto co informante: repetir protocolo de introdución 

 

F.2. A súa empresa, ¿comercializa produtos ao por maior (por xunto) o ao detalle (polo miúdo)? (especificar o 
prioritario, o que maior porcentaxe de vendas supoña? 
 

Por xunto ..................................................................................................................................................................  1 
PASAR A ENTREVISTA 

Polo miúdo ................................................................................................................................................................  2 

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

CUESTIONARIO 

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

Alimentación  ............................................................................................................................................................  1 

Téxtil  ........................................................................................................................................................................  2 

Mobles e aparatos de iluminación  ...........................................................................................................................  3 

Electrodomésticos, radio, televisión e son ...............................................................................................................  4 

Ferraxaría, pinturas e vidro ......................................................................................................................................  5 

Libros, prensa e papelaría ........................................................................................................................................  6 

Outros sectores. Especificar  7 

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

Nun centro comercial  ..............................................................................................................................................  1 

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

Na rúa, nunha zona céntrica  de xeito independente ...............................................................................................  3 

Na rúa nunha zona non céntrica de xeito independente ..........................................................................................  4 

Outras localizacións: ______________________________ 5 

Non contesta 6 

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

Menos dun ano  ........................................................................................................................................................  1 

De un a tres anos  ....................................................................................................................................................  2 

De tres a cinco anos .................................................................................................................................................  3 

De cinco a dez anos .................................................................................................................................................  4 

Máis de dez anos .....................................................................................................................................................  5 

 
P.4. O establecemento que representa... 
 

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

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

Pertence a unha rede de franquías ..........................................................................................................................  3 

Forma parte dunha empresa produtora (ex. Zara) ...................................................................................................  4 

Non sabe/Non contesta ............................................................................................................................................  9 

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

Só unha persoa ........................................................................................................................................................  1 

De unha a tres persoas  ...........................................................................................................................................  2 

De catro a cinco persoas ..........................................................................................................................................  3 

De seis a dez persoas ..............................................................................................................................................  4 

Máis de dez persoas ................................................................................................................................................  5 

Non contesta  9 

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

frecuencia 
Ocorre con bastante 

frecuencia 
Ocorre 

raramente 
Non ocorre 

nunca 
Ns/Nc 

Existencia no mercado de empresas ilegais / non autorizadas 1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

Venda de produtos con prezo fixado por debaixo do custe 1 2 3 4 9 

Acordos entre empresas competidoras para repartirse o mercado 1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

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

moita frecuencia 
Ocorre con 

bastante 
frecuencia 

Ocorre 
raramente 

Non ocorre 
nunca 

Ns/Nc 

 1 2 3 4 9 

 1 2 3 4 9 

 1 2 3 4 9 
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P:8. Segundo a súa información, ¿está permitido ou prohibido legalmente que os proveedores impoñan un 
prezo de venda dos produtos? 
 
Está permitido ...........................................................................................................................................................  1 

Está prohibido ...........................................................................................................................................................  2 

Non sabe ..................................................................................................................................................................  99 
 

 
P.9. E,  ¿considera que está permitido legalmente ou prohibido que se produzan acordos entre empresas para 
fixar prezos e outras condicións comerciais? 
 
Está permitido ...........................................................................................................................................................  1 

Está prohibido ...........................................................................................................................................................  2 

Non sabe ..................................................................................................................................................................  99 
 

 
P.10. (SO SI A EMPRESA NON FORMA PARTE DUNHA GRANDE PRODUTORA, COMERCIALIZANDO SÓ OS 
SEUS PROPIOS PRODUTOS) Se nos centramos na relación cos seus proveedores (subministradores), ¿ten 
vivido con moita, pouca ou ningunha frecuencia as situacións que lle vou describir? 
 
 Ocorre con 

moita frecuencia 
Ocorre con 
bastante 

frecuencia 

Ocorre 
raramente 

Non ocorre 
nunca 

Ns/Nc 

Que lle impoñan unha redución do prezo de venda 
pactado 

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

Que os proveedores lle esixan contraprestacións 
gratuítas  

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

Que lle impoñan prazos de pago excesivos 1 2 3 4 9 

Que os contratos cos subministradores teñan 
cuestións ou termos confusos 

1 2 3 4 9 

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

en 
desacordo 

Bastante en 
desacordo 

Bastante 
de acordo 

Totalmente 
de acordo 

Ns/Nc 

A competencia fai mellorar o comercio 1 2 3 4 9 

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

Existe demasiada competencia entre as empresas do seu sector 1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

Na actualidade xa existen grandes superficies dabondo 1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

Se o horario comercial fose libre melloraría o servizo aos clientes  1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 

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

1 2 3 4 9 
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P.12. Na súa opinión, ¿no seu sector existe suficiente ou insuficiente regulación para que exista unha 
competencia xusta e libre? 

Demasiada regulación  ............................................................................................................................................  1 

Suficiente regulación ................................................................................................................................................  2 

Escasa regulación ....................................................................................................................................................  3 

Nula regulación  .......................................................................................................................................................  4 

Non sabe/Non contesta ............................................................................................................................................  5 

 
P. 13. Algunhas empresas pequenas se benefician de axudas públicas, ¿considera que estas axudas lle 
permiten mellorar a súa competitividade... 
 
Moito .........................................................................................................................................................................  1 

Bastante ....................................................................................................................................................................  2 

Pouco ........................................................................................................................................................................  3 

Nada .........................................................................................................................................................................  4 

Non sabe ..................................................................................................................................................................  5 

No contesta ...............................................................................................................................................................  99 
 

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

 SI NON Ns/Nc 

Grandes (> 50 empregados)  ....................................................................................................................................  1 2 9 

Medianas (de 10 a 50 empregados)  1 2 9 

Pequenas (menos de 10 empregados) ....................................................................................................................  1 2 9 

Polas grandes empresas fabricantes ............ 1 2 9 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 

 
P.16. Xa para rematar, e antes de facerlle esta enquisa ¿coñecía vostede a existencia do Tribunal Galego de 
Defensa da Competencia? 
 
 TGDC  

Sí ..............................................................................................................................................................................  1  

Un pouco , lle soa .....................................................................................................................................................  2  

Non ...........................................................................................................................................................................  3 PASAR A P19 

No contesta ...............................................................................................................................................................  99  

 
P.17. ¿Qué funcións lle atribúe? (Resposta espontánea) 
 
Sancionar ás empresas que incorren en prácticas restritivas da competencia ........................................................  1 

Informar ás empresas sobre procedementos de mellora da competencia ...............................................................  2 

Outras funcións: _________________________________________________________________________ 3 

Non sabe ..................................................................................................................................................................  5 

No contesta ...............................................................................................................................................................  99 

 

P.18. ¿Consultou algunha vez a páxina web do Tribunal Galego de Defensa da Competencia? 
 
Sí ..............................................................................................................................................................................  1 

Non ...........................................................................................................................................................................  2 

Non lembra/ contesta ................................................................................................................................................  99 
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P.19. Finalmente, si tivese que definir a situación de crecemento do mercado no seu sector, diría que... 
 
Amosa un gran crecemento ......................................................................................................................................  1 

Medra bastante .........................................................................................................................................................  2 

Medra pouco 3 

Está estable 4 

Está en descenso 5 

Non  sabe / non contesta ..........................................................................................................................................  99 

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

Número de cuestionario 

Operador 

Provincia 

Código da empresa 

Sector CNAE 

  

 

 

 

 


