INFORME DA FUNCIÓN CONSULTIVA FC 2/2022 “REFERENCIA Á PRÓRROGA DA
NORMATIVA DA ASOCIACIÓN DE CERCO DE GALICIA (ACERGA OPP-82) AOS
PRODUCTORES QUE DESERAN E COMERCIALIZAN CHAQUETA DAS CAPTURAS DA
FROTA DE CERCO EN DIVISIÓNS 8 E. 9ª NOS PORTOS SITIOS NA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA SOLICITADO POLA ASOCIACIÓN DE CERQUEIROS GALEGOS.

D. Ignacio López-Chaves Castro, Presidente
D. Daniel Neira Barral, vogal-secretaria
María Teresa Cancelo Márquez, vogal

En Santiago de Compostela, o 14 de xuño de 2022.

Vista a solicitude de Informe presentada o 15 de marzo de 2022 por D. MANUEL MUÑÍZ ORELLÁN,
con DNI. 76516009-T, como presidente da ASOCIACIÓN DE CERQUEIROS GALEGOS, ACERGA- inscrita na Sección 1a do Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia e domicilio
social en Lugar del Puerto, nº 68, 15960 – Ribeira, A Coruña.

Avda Gonzalo Torrente Ballester, 1-5 15781

Santiago de Compostela
https://competencia.gal

Correspóndelle á Comisión Galega da Competencia (CGC) a aplicación na Comunidade
Autónoma de Galicia da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, segundo os
criterios establecidos pola Lei 1/2002, de coordinación da competencia. competencias entre o
Estado e as comunidades autónomas en materia de defensa da competencia e, polo tanto,
correspóndelle non só a defensa da competencia senón tamén a promoción da competencia
efectiva nos mercados da comunidade autónoma de Galicia, así como a informar sobre asuntos
relativos á defensa da competencia a petición das asociacións empresariais ou de produtores.

I.- ANTECEDENTES
1.- Vista a solicitude de Informe formulada pola Dirección Xeral e Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica da Consellería do Mar da Xunta de Galicia o 14 de maio de 2020, relativa á
adecuación da proposta de aplicación extensiva dunha norma. da Organización de Productores
Pesqueiros ACERGA, OPP82 ao regulamento que regula a competencia, e coa expresa
composición do Pleno do CGC na súa reunión celebrada o día 3 de xuño de 2020, acordou emitir
o Informe 2/2020 ao abeiro do disposto nos artigos 7.1. e o disposto no artigo 26.2 b), do Decreto
118/2016, do 4 de agosto, polo que se crea o Instituto Galego do Consumo e da Competencia e
se aproban os seus Estatutos.

2.- Na citada comunicación solicitouse informe á Comisión Galega da Competencia relativa
á ampliación por parte dunha Organización de Productores Pesqueiros (ACERGA, OPP82) dun
regulamento de réxime interno desa Organización de Produtores (OP) a outros produtores que
non sexan parte desa organización.
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A norma para a que se solicita a prórroga é establecer un límite de vertedura nos portos da
Comunidade Autónoma de Galicia de 750 kg por tripulante e día para as capturas da frota de
cerco nas zonas VIII c) e IX a).
3. No citado informe do CGC FC 2/2020 lembrouse que o sector pesqueiro está suxeito ao dereito
da competencia. A aplicación das normas de competencia no sector pesqueiro non responde
exclusivamente a razóns de imperativo legal senón, fundamentalmente, aos efectos económicos
positivos que a súa aplicación ten tanto para os produtores como para os consumidores finais. As
Organizacións de Produtores Pesqueiros (OP) están, como o sector pesqueiro, totalmente suxeitas
á lexislación de competencia.

4. O informe CGC FC 2/2020, tras consideracións técnicas e xurídicas, concluíu que a
extensión da normativa dunha OP aos produtores que non formen parte dela só sería
posible se os solicitantes acreditan o cumprimento dos seguintes requisitos:
1º.- Que esta prórroga non afecta á competencia nin incumpre as normas sobre
prohibición de colusión e abuso de posición dominante do TFUE (artigos 101 e 102) sen
excepcións distintas das expresamente previstas no artigo 41.1 do Regulamento UE
1379/ 2013 para a asunción de prácticas colusorias.
2º.- Que con esta ampliación se cumpran todos e cada un dos obxectivos previstos no artigo
39 do TFUE.

3º.- Que esta ampliación é o instrumento adecuado para cumprir os requisitos
establecidos no artigo 39 do TFUE.
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5. Así mesmo, considérase que a ampliación da Norma solicitada pola Organización de
Productores Pesqueiros ACERGA, OPP82. a “establecer como norma para o ano 2020 e anos
sucesivos e ata un máximo de 12 meses desde a súa entrada en vigor, un límite de vertido nos
portos da Comunidade Autónoma de Galicia de 750 kg. por tripulante e día para as capturas
realizadas pola frota de cerco nas zonas VIII c) e IX a) poderían excluír a competencia se non
se acredita o cumprimento das normas de competencia exixidas polo Regulamento (UE)
1379/2013, de decembro. 11 de 2013, polo que se establece a organización común de mercados
no sector dos produtos da pesca e da acuicultura.

II.- DECISIÓN DA COMISIÓN EUROPEA
1.- Sen prexuízo do anteriormente concluído no Informe CGC FC 2/2020, do 21.12.2021, a
Comisión Europea publica unha decisión pola que se autoriza a España a ampliar un límite
máximo diario de descargas a todos os produtores que desembarquen e comercialicen xurelos
procedentes de as capturas da frota de cerco nas divisións 8c e 9a en portos situados na
comunidade autónoma de Galicia.

2.- Na citada Decisión da Comisión Europea lémbrase que de conformidade co artigo 41 do
Regulamento (UE) n.o 1379/2013, establécese unha excepción á aplicación das normas de
competencia previstas no artigo 40 do mesmo Regulamento e que figuran nos artigos 101 a 106
do TFUE, en relación cos acordos, decisións e prácticas contempladas no artigo 101.1 e no 102
do TFUE que se refiran á produción ou comercialización de produtos da pesca e da acuicultura.
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As condicións cúmprense, en particular, porque a norma de organización de produtores non
implica ningunha obriga de aplicar prezos idénticos (xa que só limita o volume das capturas
desembarcadas e non o seu prezo), non supón unha partición dos mercados (xa o fai. non limita
as vendas), non exclúe a competencia e non elimina a competencia respecto dunha parte
substancial dos produtos en cuestión (xa que non impón requisitos a unha parte substancial dos
produtos en cuestión (xa que non impón requisitos aos o lugar de desembarque, medios de
produción, importacións doutras zonas e especies que poidan servir de substitutos) A norma
tamén é necesaria para acadar os obxectivos establecidos no artigo 39 TFUE.
3. A Decisión da Comisión entende que a norma de que ACERGA solicite unha prórroga non
compromete a consecución dos obxectivos do artigo 39 TFUE, senón que, pola contra, contribúe
á súa consecución, xa que permite ás organizacións de produtores planificar e xestionar
colectivamente a pesca. actividades que redunden no citado efecto, permitindo, en xeral, unha
xestión máis eficiente dos recursos biolóxicos mariños desta rexión, así como garantir o seu
abastecemento a prezos razoables. Ao limitar o volume de capturas desembarcadas nesta zona,
a norma contribúe a reducir as flutuacións dos prezos do xurelo, estabilizando así o mercado.
4. Polo exposto, a Comisión Europea entende que procede autorizar a ampliación da
norma e adopta así a seguinte Decisión.
Artigo 1.Definicións
Para os efectos desta Decisión:
1)

'Acerga' refírese á organización de produtores denominada
Asociación de Armadores de Cercados de Galicia;

2)

A norma pactada en Acerga fai referencia á norma pactada en Acerga,
notificada a España o 30 de setembro de 2021 e aplicable a todos os
membros de Acerga desde maio de 2019, relativa ao establecemento dun
límite máximo de 750 kg por tripulante.
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e día para os desembarques de xurelo das divisións 8c e 9a realizados por buques
do censo de cerqueiros dos Caladoiros Nacionais do Cantábrico e Noroeste en
portos situados na Comunidade Autónoma Galega.

Artigo 2. Autorización
Autorízase España a estender a norma pactada en Acerga a todos os
produtores que desembarquen e comercialicen xurelos das capturas da frota
de cerco nas divisións 8c e 9a en portos situados na Comunidade Autónoma
de Galicia.
A autorización sen prexuízo da postura da Comisión respecto do cumprimento
das condicións relativas ao recoñecemento das organizacións de produtores
establecidas no artigo 14 do Regulamento (UE) n.o 1379/2013.
Artigo 3. Prazo de solicitude
A ampliación da norma acordada na organización de produtores de Acerga
comezará a aplicarse a partir da data de publicación do decreto ministerial de
ampliación da norma acordada en Acerga no Boletín Oficial del Estado.

III. CONCLUSIÓNS
Primeira. – Vista a Decisión da Comisión Europea do 21.12.2021 en relación coa autorización a
España de ampliar un límite máximo diario de desembarques a todos os produtores que
desembarquen e comercialicen xurelos das capturas da frota de cerco das divisións 8c e 9 nos
portos. situada en Galicia, polo que esta Comisión Galega da Competencia faise eco da decisión
da institución comunitaria e das súas autorizacións de prorrogar a norma de conformidade cos
artigos 1, 2 e 3 da citada Resolución que conclúe que non afecta á competencia nin incumpre as
normas. sobre a prohibición de connivencia e abuso de posición dominante do TFUE (artigos
101 e 102) sen excepcións distintas ás expresamente previstas no artigo 41.1 do Regulamento
UE 1379/2013 para as supostas prácticas colusorias.
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Segundo. - Que estando en proceso de elaboración pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería
do Mar o PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE AMPLIA A NORMA DA ASOCIACIÓN DE
ARMAS DE VALLO DE GALICIA (ACERGA OPP-82) a todos os produtores que desembarquen
e comercialicen xurelo das capturas. da frota de cerco nas divisións 8c e 9a en portos situados
na Comunidade Autónoma de Galicia, este Pleno emite informe no que se indica que debe
aplicarse o disposto na Decisión da Comisión Europea do 21.12.2021.
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