
RESOLUCIÓN  4/2022 – TANATORIO DE POIO 

En Pleno

D. Ignacio López-Chaves Castro, presidente.

D. Daniel Neira Barral, secretario/vogal.

Dª. Mª Teresa Cancelo Márquez, vogal.

En Santiago de Compostela, a 16 de decembro de 2022

O Pleno da Comisión Galega da Competencia (en diante CGC), coa composición arriba indicada e

sendo  relator  D.  Ignacio  López-Chaves  Castro,  dita  a  presente  Resolución en  relación  co

Expediente Sancionador  6/2020 Tanatorio de Poio, que tivo orixe na denuncia presentada por

ALBIA XESTIÓN DE SERVIZOS, S.L.U., (en diante, ALBIA) contra SEPELIOS SAN MARCOS, S.L., (en

diante, SEPELIOS SAN MARCOS) por presuntas prácticas abusivas prohibidas das contempladas na

Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia (en diante, LDC), realizadas pola devandita

empresa en diversas instalacións funerarias que xestiona en varios municipios da provincia de

Pontevedra, entre outros, no Concello de Poio. Posteriormente, con data 5 de xuño de 2020, a

representación  legal  de  FUNERARIA  SAN  MAURO,  S.L.  (en  diante  FUNERARIA  SAN  MAURO)

presentou  igualmente  denuncia  contra  TANATORIO  DE  POIO,  S.L.  (en  diante,  TANATORIO  DE

POIO), como titular do único tanatorio existente no municipio de Poio (Pontevedra), por presuntas

prácticas abusivas.
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1.- ANTECEDENTES DE FEITO

1. - O día 25.03.2020, a representación legal de ALBIA XESTIÓN DE SERVIZOS S.L.U. (en diante

ALBIA) presentou denuncia contra SEPELIOS SAN MARCOS S.L. (en diante SEPELIOS SAN MARCOS),

por  presuntas  prácticas  abusivas  realizadas  pola  devandita  empresa  en  diversas  instalacións

funerarias  que xestiona en varios municipios da provincia  de Pontevedra;  concretamente,  nos

municipios de Pontevedra (capital), Poio, Barro e Salvaterra. Dicha prácticas consistirían na subida

de tarifas e retiradas de descontos inxustificadas, e na negativa e obstaculización do acceso delas

respecto de clientes que solicitarían os servizos da denunciante.

Na súa denuncia, ALBIA manifestou que SEPELIOS SAN MARCOS é unha sociedade que se dedica á

organización, xestión e prestación integral de todos os servizos funerarios, en diversos municipios

da provincia de Pontevedra, entre eles, e para os efectos do presente expediente sancionador, no

municipio de Poio.

A denunciante indicou que SEPELIOS SAN MARCOS desenvolve as súas actividades en catro ramas

principais: i) servizos funerarios (traslados e servizos complementarios); ii) servizos de tanatorios

e velorios; iii) servizos de cremación; e iv) servizos de cemiterio e aclara que «San Marcos xestiona:

[…] (ii) o único tanatorio existente no municipio de Poio; […]».

A xuízo  de  ALBIA  tales  instalacións1 poden  ser  consideradas,  “(…)  como instalacións  esenciais

obxectivamente necesarias para competir no mercado da prestación de servizos de tanatorio e no

mercado conexo da prestación de servizos funerarios (isto é, traslados e outros servizos accesorios).”

No relato dos feitos que incorporou ALBIA na súa denuncia manifestouse así mesmo que sempre

puidera usar as salas velorio de SEPELIOS SAN MARCOS para prestar os seus propios servizos con

normalidade  (a  cambio  dunha  contraprestación  razoable)  ata  que  comezaron  a  aparecer  en

prensa, ao redor de xuño/xullo de 2019, noticias sobre a futura apertura dun novo tanatorio por

parte de ALBIA no municipio de Pontevedra.  “Respecto a este punto podemos anticipar xa que,

1  Para os efectos do presente expediente sancionador, centrarémonos unicamente nas do Tanatorio de 
Poio.
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efectivamente, ALBIA acabaría construíndo e dispoñendo dun tanatorio propio en Pontevedra. Co

que na devandita localidade comezaría a existir outro novo prestador dos devanditos servizos”.

Indicábase tamén na denuncia de ALBIA que «A partir do devandito momento, o comportamento

de SEPELIOS SAN MARCOS con ALBIA cambiou de forma drástica xa que: i) incrementou repentina e

desproporcionadamente  os  prezos  dos  seus  servizos  nas  súas  instalacións  dos  municipios  de

Pontevedra, Poio, Barro, e Salvaterra (nalgúns casos dobrando o prezo de alugueiro das salas); e ii)

pouco despois  da  subida  de prezos,  nas  súas  instalacións dos  municipios  de  Pontevedra e  Poio,

comezou a denegar o acceso a ALBIA ás súas instalacións directa ou indirectamente, por exemplo,

contestando as  solicitudes  de  acceso  desta  empresa  que  non  tiña  salas  dispoñibles  a  pesar  de

dispoñer delas, ou condicionando o acceso ás súas salas de tanatorio á prestación integral de todos

os  servizos,  o  que provocou que  ALBIA perda  servizos  e  ameaza con excluírlle  do  mercado nos

mencionados municipios.»

Esta denuncia presentouse acompañada dos seguintes Anexos:

- Anexo 1: Poder de representación.

- Anexo 2: Lista de prezos para 2019 comunicada por SEPELIOS SAN MARCOS, así como un

histórico dos prezos aplicados nas cinco instalacións de San Marcos mencionadas.

- Anexo 3: Comunicado de SEPELIOS SAN MARCOS a ALBIA de data 25 de setembro de 2019

no que lle anunciaba que: «a partir do 1 de outubro de 2019, no Tanatorio de Poio e nas Salas

Velatorias de Pontevedra, unicamente poderán velarse falecidos se realiza o servizo fúnebre

completo a empresa propietaria de tales instalacións (SEPELIOS SAN MARCOS)».

- Anexo 4: Relación dos servizos solicitados por ALBIA a SEPELIOS SAN MARCOS, desde xuño

a outubro de 2019,  indicando aqueles  en os  que se deu  acceso  a ALBIA e aqueles  —a

maioría— nos que terminou prestando o servizo completo SEPELIOS SAN MARCOS.

- Anexo 5: Copia das solicitudes escritas realizadas.

- Anexo 6: Testemuño afectado na Lama.

- Anexo 7: Proba da aplicación selectiva de descontos.

- Anexo 8: Mapa cos municipios lindeiros a Pontevedra.

- Anexo 9: Copias de testemuños de varios clientes.
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2.-  O  día 05.06.2020  tivo  tamén  entrada  na  Comisión  Galega  da  Competencia  (CGC)  outra

denuncia, presentada por outro operador FUNERARIA SAN MAURO, S.L., (en diante, FUNERARIA

SAN MAURO),  presente no mesmo mercado que a  denunciante  anterior  (ALBIA),  que  formula

contra TANATORIO DE POIO, S.L, (en diante TANATORIO DE POIO) á que atribuíu diversas prácticas

presuntamente  abusivas  realizadas  pola  devandita  empresa  na  súa  condición  de  titular  do

tanatorio de Poio, —único existente no devandito municipio—, que presuntamente beneficiarían á

empresa SEPELIOS SAN MARCOS, expoñendo a existencia dos xa referidos vínculos xurídicos entre

ambas as empresas (TANATORIO DE POIO e SEPELIOS SAN MARCOS).

Na súa denuncia, FUNERARIA SAN MAURO relatou de forma concreta como o 15.02.2020, a súa

empresa, sobre as 10:00 horas, fora requirida pola familia de D. *******, para que se fixese cargo do

servizo funerario e tras poñerse en contacto co TANATORIO DE POIO para reservar unha sala

(como lle solicitaba a familia do falecido) comunicáronlle os empregados do devandito tanatorio

que  «teríamos que esperar ata o día seguinte», sen que en ningún momento fixásese unha hora

pola denunciada. E que unha vez trasladada esta información á familia “a través de coñecidos”

puideron  contactar  con  TANATORIO  DE  POIO,  quen  lles  indicou  que  «só  dispoñerían  de  sala

velatoria se é a empresa SEPELIOS SAN MARCOS a que realiza o servizo funerario.»

3. - As citadas denuncias deron lugar á apertura da correspondente información reservada (IR),

por parte da Subdirección de Investigación (en diante, SUBDIC), ao amparo do disposto no artigo

49.1  LDC,  cuxo  detalle,  aínda  que  se  expuxo  xa  no  punto  1.2  da  Proposta  de  Resolución  no

Expediente  Sancionador  6/2020  TANATORIO  DE  POIO  elaborada  pola  SUBDIC,  reprodúcese

seguida e novamente da forma máis resumida posible:

a) Dentro  do  trámite  de  información  reservada,  con  data  12.06.2020,  a  SUBDIC  remitiu

requirimentos  de  información  aos  Concellos  de  Pontevedra,  Poio,  Barrio  e  Salvaterra,

solicitándolles, o seguinte: 

a. Relación dos tanatorios ou salas de velorio existentes no seu municipio, identificando

ao seu titular (caso de ser de iniciativa privada,  identificar á empresa titular)  e a

empresa que, no seu caso, leve a cabo a súa explotación, así como o réxime xurídico

dela (concesión administrativa, alugueiro, etc.)
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b. Se está previsto e, no seu caso, o estado da tramitación da construción dun novo

tanatorio  ou  salas  de  velorio  nese  concello,  identificando  o  procedemento  e  as

solicitantes

c. No caso de ser de titularidade municipal, as condicións da concesión ou o alugueiro

deles

b) Uns días despois recibíronse respostas deses concellos, en concreto e para os efectos do

presente expediente sancionador, o Concello de Poio respondeu o 17.06.2020 achegando a

licenza  de  apertura  do  tanatorio.  Na  devandita  licenza  aparecen  na  planta  baixa

unicamente dúas salas que denomina de vixilia.

c) Por escrito da SUBDIC de data 12.06.2020 requiriuse a SEPELIOS SAN MARCOS S.L. para que

no prazo de dez días hábiles: 

a. Identificase  os  tanatorios  ou  salas  de  velorio  dos  que  é  titular  e/ou  explota  nos

concellos  de  Pontevedra,  Poio,  Barro  e  Salvaterra,  na  provincia  de  Pontevedra,

especificando cal é o concello ou empresa privada titular deles, así como o réxime

xurídico  (concesión/alugueiro/propiedade)  en  virtude  do  que  leva  a  cabo  dita

explotación. Achéguese copia do título e condicións da explotación que realiza das

instalacións correspondente nos concellos de Pontevedra, Poio, Barro e Salvaterra.

b. No caso de que o tanatorio ou sala de velorio sexa de titularidade privada, ademais de

identificar a empresa titular, especificase se existe algunha relación ou vinculación

patrimonial entre SEPELIOS SAN MARCOS, SL (ou SLU) ou algún dos seus socios ten

relación de propiedade coas citadas empresas titulares dos tanatorios ou salas de

velorio nos referidos concellos (participación no seu capital, de maneira directa ou

indirecta,  isto  é  algún  dos  propietarios  de  SEPELIOS SAN MARCOS,  SL  (ou  SLU)  é

titular de capital da empresa titular da instalación de referencia).

c. Identificase a empresa que presta os servizos funerarios (diferentes aos de tanatorio

ou salas de velorio) e a que presta os servizos de tanatorio a sala velatoria.

d. Explicase  a  estrutura  corporativa  na  que  insírese  SEPELIOS  SAN  MARCOS,  SL,

especificando se constitúe a matriz dun grupo de empresas ou se se trata dunha filial,

e no seu caso cal é a matriz, así como se existen socios comúns, se hai relación de

grupo, entre SEPELIOS SAN MARCOS e as empresas titulares dos tanatorios ou salas

de velorio de Pontevedra, Poio, Barro e Salvaterra. A tal obxecto identifique os socios
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e participacións de cada unha das empresas que comparten socios con SEPELIOS SAN

MARCOS, SL (e/ou SLU) ou os seus socios.

e. Enviase copia autenticada das tarifas aplicadas nos tanatorios ou salas de velorio que

explota nos concellos de Pontevedra, Poio, Barro e Salvaterra, desde o ano 2015 ata o

2020 (ambos inclusive).

f. Explicase  a  súa  política  de  descontos  respecto  das  tarifas  iniciais  nos  referidos

tanatorios ou salas de velorio (concellos de Pontevedra, Poio, Barro e Salvaterra), no

período 2015/2020, especificando as empresas ás que aplican descontos, os criterios e

importes deles e a vixencia da dita política de descontos respecto de cada unha das

empresas ás que presta os seus servizos de tanatorio e/ou sala de velorios  e, caso de

existir  cambios na citada política ,cando e cales foron as razóns que os xustifican,

especificando a instalación e concello  correspondente, así como a empresa respecto

da que se produciu o cambio na política de descontos.

g. Explicase as condicións de acceso aos tanatorios ou salas de velorio que xestiona nos

concellos de Pontevedra, Poio, Barro e Salvaterra e se, respecto dalgún deles dispón a

empresa SEPELIOS SAN MARCOS ou empresa vinculadas a ela dalgunha reserva de

capacidade.

h. Especificase as tarifas e condicións de acceso aos tanatorios e salas de velorios que

aplica cando o servizo é contratado coa empresa SEPELIOS SAN MARCOS, SL ou as

outras empresas vinculadas a ela.

i. Enviase copia autenticada dos libros nos que se documenten os servizos de tanatorio

ou sala de velorio que xestiona nos concellos de Pontevedra, Poio, Barro e Salvaterra

que explota SEPELIOS SAN MARCOS, SL, no período 2018/2020.

d) Por escrito do 22.06.2020 SEPELIOS SAN MARCOS S.L. solicitou ampliación de prazo por

cinco  días  hábiles  adicionais  que  xustificaba  por  diversos  motivos,  entre  eles  o  gran

volume  de  información  e  documentación  que  necesitaban  revisar.  Concedida  a  dita

ampliación, SEPELIOS SAN MARCOS S.L con data 06.07.2020 remitiu contestación a ese

requirimento nos termos que, a continuación, reprodúcense: 
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Á pregunta de que identificase os tanatorios ou salas de velorio dos que é titular e/ou

explota nos concellos de Pontevedra, Poio, Barro e Salvaterra, na provincia de Pontevedra,

especificando cal é o concello ou empresa privada titular deles, así como o réxime xurídico

(concesión/alugueiro/propiedade) en virtude do que leva a cabo a dita explotación; pedíase

tamén  que  achegase  copia  do  título  e  condicións  da  explotación  que  realiza  das

instalacións  correspondente  nos  concellos  de  Pontevedra,  Poio,  Barro  e  Salvaterra.  Na

resposta de SEPELIOS SAN MARCOS S.L. afírmase que: 

“SEPELIOS  SAN MARCOS  é  propietaria  da  totalidade  das  participacións  sociais  de

TANATORIO  DE  POIO,  S.L.,  sociedade  que  si  é  titular  do  Tanatorio  de  Poio,  Rúa

Convento, 1, 36995 Poio, Pontevedra.”

Á pregunta de que en caso de que o tanatorio ou sala de velorio sexa de titularidade

privada, ademais de identificar a empresa titular, especifíquese se existe algunha relación

ou vinculación patrimonial entre SEPELIOS SAN MARCOS, SL (ou SLU) ou algún dos seus

socios ten relación de propiedade coas citadas empresas titulares dos tanatorios ou salas

de  velorio  nos  referidos  concellos  propietarios  dos  tanatorios  ou  salas  de  velorio

(participación no seu capital, de maneira directa ou indirecta, isto é algún dos propietarios

de  SEPELIOS  SAN  MARCOS,  SL  (ou  SLU)  é  titular  de  capital  da  empresa  titular  da

instalación de referencia). Na resposta de SEPELIOS SAN MARCOS S.L. afírmase que: 

“Como se indicou, SEPELIOS SAN MARCOS é propietaria das participacións sociais de

TANATORIO  DE  POIO,  S.L.,  que  é  a  titular  dos  tanatorios  e  salas  velatorias

identificadas no apartado anterior.”  E que “************, socio único de SEPELIOS SAN

MARCOS, (…)”

Á pregunta de que identificase a empresa que presta os servizos funerarios (diferentes aos

de tanatorio os de sala de velorio) e a que presta os servizos de tanatorio e sala velatoria.

Na resposta de SEPELIOS SAN MARCOS S.L. afírmase que:  
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“TANATORIO DE POIO unicamente aluga salas velatorias,  pero non presta servizos

funerarios.”

Á  pregunta  de  que  explicase  a  estrutura  corporativa  na  que  insírese  SEPELIOS  SAN

MARCOS, SL, especificando se constitúe a matriz dun grupo de empresas ou se se trata

dunha filial, e no seu caso cal é a matriz, así como se existen socios comúns, se hai relación

de grupo, entre SEPELIOS SAN MARCOS e as empresas titulares dos tanatorios ou salas de

velorio  de  Pontevedra,  Poio,  Barro  e  Salvaterra.  A  tal  obxecto  solicitábaselle  que

identificase os socios e participacións de cada unha das empresas que comparten socios

con SEPELIOS SAN MARCOS, SL (e/ou SLU) ou os seus socios. Na resposta de SEPELIOS SAN

MARCOS S.L. afírmase que:

“SEPELIOS SAN MARCOS (matriz) é propietaria de TANATORIO DE POIO, S.L. (filial 100

%). SEPELIOS SAN MARCOS adquiriu a totalidade das participacións de TANATORIO DE

POIO por escritura de compravenda de participacións sociais do 15 de novembro de

2018, autorizada polo notario************** (protocolo 2227).”

Á solicitude de que enviase copia autenticada das tarifas aplicadas nos tanatorios ou salas

de velorio que explota nos concellos de Pontevedra, Poio, Barro e Salvaterra, desde o ano

2015 ata o 2020 (ambos inclusive). Na resposta de SEPELIOS SAN MARCOS S.L. sinala que:

“achega  como  Anexo  1  copia  das  últimas  tarifas  dispoñibles  e  aplicadas  por

TANATORIO DE POIO pola explotación das súas instalacións, relativas aos anos 2019 e

2020. E solicita expresamente que devandito Anexo 1 sexa declarado confidencial.”

Á pregunta de que explicase a súa política de descontos respecto das tarifas iniciais nos

referidos tanatorios ou salas de velorio (concellos de Pontevedra, Poio, Barro e Salvaterra),

no período 2015/2020, especificando as empresas ás que aplican descontos, os criterios e

importe dos mesmos e a vixencia da dita política de descontos respecto de cada unha das

empresas ás que presta os seus servizos de tanatorio e/ou sala de velorios e, en caso de

existir  cambios  na  citada  política,  cando  e  cales  foron  as  razóns  que  os  xustifican,

especificando a instalación e concello correspondente, así como a empresa respecto da
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que se produciu o cambio na política de descontos. Na resposta de SEPELIOS SAN MARCOS

S.L. afírmase que:

“De  acordo  cas  tarifas  achegadas,  TANATORIO  DE  POIO  aplica  descontos

(bonificacións)  por  volume  de  servizos.  Nalgúns  casos  a  bonificación  consiste  en

descontos de cantidades fixas ou a eliminación de conceptos. Noutros casos, aplícase

un desconto calculado como porcentaxe, con base en acordos previos adoptados a

comezo do ano coas empresas que utilizan as instalacións.  A porcentaxe fíxase en

función de volume e exclusividade do cliente, para obter a súa fidelidade. 

En canto a un cliente concreto, ALBIA, S.L., TANATORIO DE POIO decidiu eliminar as

bonificacións que viña aplicando ao devandito cliente debido á súa alta morosidade.”

Á pregunta de explicase as condicións de acceso aos tanatorios ou salas de velorio que

xestiona nos concellos de Pontevedra, Poio, Barro e Salvaterra e se, respecto dalgún deles

dispón a empresa SEPELIOS SAN MARCOS ou empresas vinculadas a ela dalgunha reserva

de capacidade. Na resposta de SEPELIOS SAN MARCOS S.L. afírmase que:

“TANATORIO DE POIO aluga as súas salas e non dispón de reservas en ningún outro

tanatorio. SEPELIOS SAN MARCOS ten reservada unha sala en TANATORIO DE POIO

con carácter permanente. Ademais, ten reservada outra sala velatoria, pero non de

forma exclusiva, xa que, se non a utiliza SEPELIOS SAN MARCOS, entón TANATORIO DE

POIO alúgaa libremente a empresas funerarias. 

SEPELIOS SAN MARCOS respecto das salas velatorias de Pontevedra (Salas velatorias

Virxe  do  Camiño,  Rúa  Doutor  Loureiro  Crespo,  34,  36001  Pontevedra),  unha  tena

reservada  para  SEPELIOS  SAN MARCOS e  a  outra  alúgase  libremente  a  empresas

funerarias.”

Á pregunta de que especificase as tarifas e condicións de acceso aos tanatorios e salas de

velorios que aplica cando o servizo é contratado coa empresa SEPELIOS SAN MARCOS, SL

ou as outras empresas vinculadas á mesma.  Na resposta de SEPELIOS SAN MARCOS S.L.

afírmase que:
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“TANATORIO DE POIO factúralle a SEPELIOS SAN MARCOS as salas, ao prezo indicado

nas tarifas achegadas como Anexo 1. Acompáñase como Anexo 2 copia das facturas

viradas por TANATORIO DE POIO a SEPELIOS SAN MARCOS.”

Á  solicitude  de  que  enviase  copia  autenticada  dos  libros  nos  que  se  documenten  os

servizos de tanatorio ou sala de velorio que xestiona nos concellos de Pontevedra, Poio,

Barro  e  Salvaterra  que  explota  SEPELIOS SAN MARCOS,  SL,  no  período 2018/2020. Na

resposta de SEPELIOS SAN MARCOS S.L. afírmase que:

“achega como Anexo 3 copia dos libros dos servizos de tanatorio ou sala velatoria

realizados no período 2018-2020 nas instalacións de TANATORIO DE POIO, filial de

SEPELIOS SAN MARCOS desde o 15 de novembro de 2018”

e) O  19.08.2020,  a  denunciante  FUNERARIA  SAN  MAURO  achegou  nova  información  e

documentación á investigación, 

f) O 22.10.2022 a  SUBDIC realizou un novo requirimento de  información  a  SEPELIOS SAN

MARCOS,  que,  tras  unha nova ampliación do prazo para responder,  foi  atendido o  día

12.11.2020. 

g) Por escrito da SUBDIC de data 14.12.2020 requiriuse a FUNERARIA SAN MAURO SL. para

que no prazo de quince días hábiles achegase copia da sentenza do Xulgado de Primeira

Instancia número catro de Pontevedra pola que se condenou a TANATORIO DE POIO a

abonar 4.390 euros a FUNERARIA SAN MAURO por impedirlle a realización dun velorio nese

tanatorio.  Dita  sentenza  do  04.12.2020  do  Xulgado  de  Primeira  Instancia  nº  4  de

Pontevedra nº 205/2020 condenou a TANATORIO DE POIO S.L. a pagar a FUNERARIA SAN

MAURO a cantidade de 4.390,73 euros (CATRO MIL TRESCENTOS NOVENTA EUROS CON

SETENTA E TRES CÉNTIMOS), como indemnización, ex artigo 1902 do Código Civil (CC), con

ocasión  dalgún  dos  feitos  relatados  na  denuncia  remitida  á  Comisión  Galega  da

Competencia. Esta sentenza sería confirmada en apelación pola Audiencia provincial de

Pontevedra na súa sentenza n.º 255/2021 do 10.06.2021 que reduciu a cantidade para pagar

por TANATORIO DE POIO S.L. a FUNERARIA SAN MAURO á cantidade de 1.636,02 euros. 

h) O 25.01.2021, ALBIA achega nova documentación consistente no testemuño de familiares

de falecidos que relataron supostos de negativa á prestación do servizo de tanatorio nas
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instalacións de Poio cando os servizos funerarios foran contratados inicial e previamente

con ALBIA, non permitíndolles por tanto o acceso ao TANATORIO DE POIO. 

4.-  O 03.02.2021, a Subdirección de Investigación chegou a conclusión de que existían indicios

racionais de conduta prohibida pola LDC procedendo, en consecuencia, conforme ao artigo 36.2.a),

do Decreto 118/2016, da Comunidade Autónoma de Galicia en relación cos artigos 49.1 LDC e 28

do Regulamento de Defensa da Competencia,  aprobado polo Real Decreto 261/2008, do 22 de

febreiro (RDC), e tras verificarse o trámite de asignación previsto no artigo 1 da Lei 1/2002, a

acordar  incoar  o  correspondente  expediente  sancionador  identificado  co  número  S  6/2020-

TANATORIO DE POIO contra SEPELIOS SAN MARCOS, S.L., e TANATORIO DE POIO, S.L., en relación

á  xestión  do  tanatorio  de  Poio.  No devandito  acordo,  recoñeceuse  ás  denunciantes  (ALBIA  e

FUNERARIA SAN MAURO) a condición de interesados, conforme ao artigo 4.1 a) da Lei 39/2015, do

1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (Lei 30/2015),

así  como á Dirección de Competencia (DC) da CNMC, para os efectos previstos na Lei 1/2002

respecto da súa atribución «ex lege» da devandita condición de interesada. O devandito acordo de

incoación foi notificado aos interesados.

5.- Nin as empresas denunciadas SEPELIOS SAN MARCOS, S.L., e TANATORIO DE POIO, S.L., nin os

denunciantes ALBIA e FUNERARIA SAN MAURO nin a CNMC presentaron alegación algunha nesta

fase de tramitación do expediente.

6.- O día 22.04.2021 a SUBDIC ditouse o correspondente Prego de concreción de Feitos (PCF) que

foi correctamente notificado ás empresas denunciadas e aos interesados no expediente.

7.- O día 29.04.2021 TANATORIO DE POIO, S.L e SEPELIOS SAN MARCOS, S.L solicitaron, en senllos

escritos, ampliación de prazo para contestar ao PCF. Con data 04.05.2021 a SUBDIC ampliou o

prazo en cinco días máis.

8.- O día 30.04.2021 ALBIA solicitou acceso ao expediente. Con data 04.05.2021 a SUBDIC envío a

ALBIA escrito no que se indicaba ligazón para poder descargar o expediente. Con data 12.05.2021

ALBIA solicitou ampliación de prazo para contestar ao PCF. Con data 14.05.2021 a SUBDIC ampliou

o prazo en cinco días máis.
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9.-  Con  data  de  21.05.2021  ALBIA  presentou  alegacións  ao  PCF.  Nas  devanditas  alegacións

reafírmase na súa denuncia, achega novos elementos de proba (Burofax remitido a SEPELIOS SAN

MARCOS,  S.L,  de  data  26.03.2021  e  testemuños  de  familiares  relatando  feitos  similares  aos

referidos no seu día por FUNERARIA SAN MAURO) que se incorporan ao expediente.

10.-  Con  data  21.05.2021,  presentaron  tamén  as  súas  alegacións  conxuntas  ao  PCF,  a

representación común de SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e de TANATORIO DE POIO, S.L. 

11- Con data 15.06.2021 a Subdirección de Investigación da CGC requiriu ás empresas denunciadas

a cifra do volume de negocios do ano 2020. 

12.-  Con data 06.06.2021 FUNERARIA SAN MAURO achega a Sentenza da Audiencia Provincial de

Pontevedra  n.º  255/2021  do  10.06.2021  que  resolvía  o  recurso  de  apelación  interposto  por

TANATORIO DE POIO ante a citada sentenza do 04.12.2020 do Xulgado de Primeira Instancia nº 4

de Pontevedra.  A Audiencia Provincial confirma o fondo do asunto e reduce a cantidade para

pagar por TANATORIO DE POIO S.L.  a FUNERARIA SAN MAURO á cantidade de 1.636,02 euros

como indemnización, ex artigo 1902 do Código Civil (CC), con ocasión dalgún dos feitos relatados

na denuncia remitida a esta Comisión Galega da Competencia. 

13.- Con data 14.07.2021 a representación de ALBIA remite novo escrito e documentación que se

incorpora ao expediente.

14.-  Tras  analizar  as  alegacións  presentados  polas  partes  ao  PCF,  a  SUBDIC  ditou  con  data

27.10.2021  proposta  de  Resolución  que  foi  notificada  ás  partes  para  os  efectos  de  presentar

alegacións.

15.- Con data 02.11.2021 a representación de SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e de TANATORIO DE

POIO,  S.L.  solicitou  ampliación  de  prazo  para  presentar  alegacións,  así  como  acceso  á

documentación. Con data 04.11.2021 la SUBDIC ampliou o prazo en cinco días e facilitou o acceso

ao expediente.
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16.-  Con data 17.11.2021 FUNERARIA SAN MAURO presentou as súas alegacións á Proposta de

Resolución.

17.- Con data 24.11.2021 SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e de TANATORIO DE POIO, S.L presentaron as

súas alegacións á Proposta de Resolución.

18.- Con esa mesma data SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e de TANATORIO DE POIO, S.L presentaron

unha “solicitude de inicio das actuacións tendentes á terminación convencional do procedemento

sancionador S 6/2020 TANATORIO DE POIO”.

19.- Con data 26.11.2021 ALBIA presentou as súas alegacións á Proposta de Resolución.

20.-  Con  data  01.12.2021  a  SUBDIC  acorda  o  inicio  das  actuacións  tendentes  á  terminación

convencional no procedemento sancionador S 6/2020 Tanatorio de Poio, que se estaba tramitando

contra as empresas SEPELIOS SAN MARCOS, SL. e o TANATORIO DE POIO, SL. Así mesmo, acorda a

suspensión do prazo máximo para ditar resolución ao amparo do artigo 37.1. g) da LDC e do artigo

12.1. c) do RDC. Este acordo foi comunicado aos interesados e ao Pleno da CGC, concedéndolles

aos interesados no expediente sancionador, un prazo máximo de dez días hábiles para que se

pronunciasen  sobre  os  compromisos  iniciais  achegados  xunto  coa  mesma  Terminación

Convencional, achegando calquera outro posible compromiso que, ao seu xuízo, satisfaga mellor

as condicións esixidas polo artigo 52 LDC.

21.-  Con data 14.12.2021 FUNERARIA SAN MAURO presentou as súas alegacións á proposta de

Terminación Convencional opoñéndose á mesma e aos compromisos nela asumidos.

22.-  Con data 16.12.2021 a representación de ALBIA presenta as súas alegacións á proposta de

Terminación  Convencional  solicitando  o  peche  das  actuacións  tendentes  á  terminación

convencional  do  expediente  rexeitando  os  compromisos  asumidos  na  mesma  ou,

alternativamente, acórdese a terminación convencional nos termos propostos por ALBIA.

23.- Con data 20.01.2022 a representación de SEPELIOS SAN MARCOS, SL. e o TANATORIO DE

POIO, SL. presentou unha nova proposta de compromisos que foron traslados con data 25.01.2022

pola SUBDIC á CNMC, a ALBIA e a FUNERARIA SAN MAURO.
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24.-  Con  data  04.02.2022  e  10.02.2022  FUNERARIA  SAN  MAURO  e  ALBIA,  respectivamente,

presentaron  as  súas  alegacións  a  esa  nova  proposta  opoñéndose  á  mesma.  ALBIA,  ademais,

presenta nova documentación que se incorpora ao expediente.

25.- Con data 15.02.2022 a SUBDIC acorda dar por concluídas as actuacións para a terminación

convencional do Expediente S 6/2020 Tanatorio de Poio, iniciadas a solicitude de SEPELIOS SAN

MARCOS,  SL e  TANATORIO DE POIO,  SL,  por non concorrer as condicións do artigo 52.1  LDC,

levantando  a  suspensión  provisional  do  cómputo  do  prazo  máximo  para  resolver  o  referido

procedemento sancionador  fixando  como novo prazo  máximo para resolver  o procedemento

sancionador do Expediente S 6/2020 Tanatorio de Poio, a do 18.10.2022. O devandito acordo foi

notificado ás partes.

26.- O día 15.02.2022 a Subdirección de I nvestigación notifica a Proposta de Resolución ao Pleno

da  Comisión  Galega  da  Competencia  acompañada  das  alegacións  que  á  mesma  presentaran

SEPELIOS SAN MARCOS, S.L., TANATORIO DE POIO, S.L., ALBIA XESTIÓN DE SERVIZOS, S.L.U. e a

FUNERARIA SAN MAURO S.L. e dos documentos presentados.

27.- O Pleno da CGC de data 19.05.2022 ao amparo do art. 63.1 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de

Defensa da Competencia (LDC) acordou instar á Subdirección de Investigación para a práctica da

dilixencia  de requirir  á empresa denunciada que achegase, no prazo de 7 días,  a cifra do seu

volume de negocios total do ano 2021, xa que no expediente constaba o volume do ano 2020. 

28.- Con  data  15.06.2022  SEPELIOS  SAN MARCOS S.L.  e  TANATORIO  DE  POIO,  S.L  remiten  á

SUBDIC a cifra do seu volume de negocios correspondente ao ano 2021.

29.- O  Pleno  da  Comisión  Galega  da  Competencia  con  data  11.07.2022  acordou  solicitar  á

Subdirección de Investigación, ao amparo do artigo 51.1 da LDC desenvolto polo artigo 36 do Real

Decreto  261/2008,  do  22  de  febreiro  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  Defensa  da

Competencia (RDC), a práctica, de oficio, da realización de actuacións complementarias e de proba

distintas das xa practicadas ante a Subdirección de Investigación na fase de instrución, co fin de

aclarar cuestións precisas e necesarias para a formación de xuízo.
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Así  mesmo,  acordouse  a  suspensión  do  prazo  para  resolver  e  notificar  de  conformidade  co

establecido nos artigos 37.1 letra e) da LDC e o artigo 12.1 b) do RDC e concedeuse aos interesados

un  prazo  de  7  días  desde  a  notificación  do  acordo  para  que  formulasen  as  alegacións  que

estimasen pertinentes sobre as actuacións complementarias acordadas. 

30.- Con data 21.07.2022 a representación de SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e TANATORIO DE POIO,

S.L presentaron alegacións ao acordo de actuacións complementarias. Con data 22 de xullo ALBIA

XESTIÓN DE SERVIZOS, S.L.U. tamén presentou alegacións.

31.-  Con  data  de  23.08.2022  a  SUBDIC  remitiu  ao  Pleno  da  CGC  a  práctica  das  dilixencias

practicadas.

32.- No  Pleno  do  25.08.2022  vista  a  documentación  recibida  e  observando  que  parte  da

documentación resultaba incompleta, que existían contradicións na mesma e que non se daba

resposta  ao  solicitado  acordouse  volver  requirir  á  Subdirección  de  Investigación  para  que

reiterase a solicitude da realización das probas acordadas no Pleno do 11 de xullo xa que non foran

achegadas nos termos do requirimento. 

33.- O 30 de setembro a Subdirección de Investigación remitiu ao Pleno o resultado da reiteración

da práctica das actuacións complementarias e proba que completaban as solicitadas polo Pleno

do 11 de xullo.

34.-  No Pleno do 04.10.2022 acordou rexeitar a solicitude de confidencialidade dos anexos 1(i) e

anexo 1(ii) da documentación achegada por ALBIA tras o requirimento de Información aprobada

polo Pleno da Comisión Galega da Competencia do 11 de xullo de 2022 e desagregar e excluír do

expediente  e  proceder  a  devolución  a  ALBIA  dos  anexo  4,  anexo  5,  anexo  6  e  anexo  7  da

documentación achegada por ALBIA tras o requirimento de Información aprobada polo Pleno do

11 de xullo de 2022. 

35.- No Pleno do 04.10.2022,  unha vez examinada a  documentación presentada,  acórdase dar

traslado aos interesados do resultado das dilixencias de proba e do resultado das actuacións

complementarias para que, no prazo de 10 días, aleguen o que estimen conveniente e valoren o

resultado das mesmas.
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36.-   O  14.11.2022  o  Pleno  do  CGC  recibidas  as  alegacións  de  SEPELIOS  SAN  MARCOS e  de

TANATORIO DE POIO e visto o contido das mesmas e da documentación complementaria, acordou

dar por cumprido o tramite de valorar os interesados o resultado da actuación complementaria e

continuar co expediente levantado o prazo de suspensión do mesmo aprobado no Pleno do 11 de

xullo  de  2022.  Así  mesmo,  acordou  sinalar  como  novo  prazo  máximo  para  resolver  o

procedemento sancionador do Expediente S 6/2020 Tanatorio de Poio, a do 20 de marzo de 2023.

Devandito acordo foi notificado aos interesados.

37.- O día 16 de decembro de 2022 o Pleno reuniuse para deliberar e aprobar esta Resolución. 

2.- AS PARTES

2.1.- Comunicación da posible práctica restritiva da competencia

A orixe do presente Expediente Sancionador, como xa se puido facer referencia na estrutura de

antecedentes, atópase nas denuncias presentadas por ALBIA e FUNERARIA SAN MAURO, recibidas

neste  organismo,  e  dirixidas  contra  SEPELIOS  SAN  MARCOS  e  TANATORIO  DE  POIO,

respectivamente. 

2.2.- Entidades denunciadas

Son as entidades denunciadas:

2.2.1.- TANATORIO DE POIO, S.L.

É a empresa titular do único tanatorio existente no municipio de Poio, e SEPELIOS SAN MARCOS,

S.L. é propietaria da totalidade das participacións sociais de TANATORIO DE POIO, S.L.
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2.2.2.- SEPELIOS SAN MARCOS, S.L.

SEPELIOS SAN MARCOS S.L. é unha sociedade que presta servizos funerarios integrados e que, a

efectos do presente expediente, controla a TANATORIO DE POIO2.

Cabe engadir á hora de identificar as empresas obxecto do presente expediente que, como sinala

a SUBDIC na súa Proposta de Resolución, TANATORIO DE POIO e SEPELIOS SAN MARCOS, como

elas  recoñecen  expresamente,  ambas  as  empresas  forman  parte  dunha  mesma  unidade

económica para os efectos da normativa de competencia. Iso resulta un factor relevante á hora de

axuizar e resolver sobre o feitos obxecto do presente expediente, existindo unha clara relación

entre a matriz e a filial, das que o órgano de instrución xa obtivo unhas conclusións que puido

expoñer ao longo do expediente, como se plasmaron na Proposta de Resolución.

2.3.- Denunciantes

Son as entidades denunciantes:

2.3.1.- ALBIA XESTIÓN DE SERVIZOS, S.L.U. 

Trátase dunha das empresas pertencente ao GRUPO SANTA LUCIA. Como se recolle na súa web

corporativa  (https://www.santalucia.es/valor-santalucia/grupo-santalucia/principais-negocios),

ALBIA é unha das súas ramas de actividade, que se desenvolve en tres negocios:

1.- Negocio asegurador 

- Santalucía Seguros 

Con case 100 anos de experiencia no sector asegurador, Santalucía Seguros é a matriz e orixe do

Grupo Santalucía. Provedor líder mundial de servizos de asistencia médico-sanitaria internacional

e Asistencia en viaxe. 

- Santalucía Vida e Pensións 

Especialistas en Seguros de Vida, pensións, aforro e Investimento. Realiza a distribución dos seus

produtos a través de mediadores de seguros profesionais e Acordos Institucionais. 

- Unicorp Vida 

2 Para máis información, ademais da incorporada ao expediente, vide. https://funerariasanmarcos.es/san-
marcos/
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A participación en Unicorp Vida permítelle ampliar a súa capacidade de distribución cara ao canle

banca segurador, e con iso perseguen diversificar as súas fontes de negocio. 

- Pelayo Vida 

Pelayo Vida é unha compañía especializada en produtos de vida e pensións, deseñados para cubrir

as necesidades de protección de cada etapa da vida dos nosos asegurados. É unha filial conxunta

participada ao 50% por Santalucía e Pelayo. 

- Negocio de xestión de activos Santalucía Asset Management 

Compañía de xestión de activos do Grupo.  O obxectivo é xerar rendibilidades consistentes no

longo prazo cun risco controlado.

2.- Negocio operacións e prestación de servizo

- Accept@ 

Empresa encargada da xestión do Contact Center. 

- Iris Assistance 

Empresa  dedicada  á  tramitación  de  sinistros,  así  como  na  xestión  integral  de  reparacións  e

reformas. 

- Santalucía servizos compartidos 

Ofrece aos seus socios servizos de soporte financeiro, actuarial, de asesoría xurídica, de xestión

de riscos, de recursos humanos, etc. 

- PC Amigo 

Empresa líder en Asistencia Informática para Fogares e Empresas. 

- GIH 

Servizos de xestión contable, fiscal, de nóminas e administración de persoal, control financeiro e

reporting, así como de xestión de relacións mercantís.

3.- Negocio asistencial 

- Albia 

Grupo  de  referencia  a  nivel  nacional  dedicado  á  organización,  xestión  integral  de  Servizos

Funerarios. 

- Ballesol 

Empresa dedicada á xestión de residencias xeriátricas para a Terceira Idade 

- Tempo 
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Santalucía Seniors é unha compañía dedicada a ofrecer produtos e servizos de valor engadido á

poboación senior.

Como fixo público a CNMC nunha nota de prensa, o Grupo Santa LUCIA está inmerso nun proceso

de integración, precisamente nesta trama de actividade3.

2.3.2.- FUNERARIA SAN MAURO, S.L.

Trátase  dunha  compañía  tradicional  de  servizos  funerarios  de  dimensión  local.  Dita  empresa

opera tamén no mercado dos seguros, entre outros, no ramo dos seguros de deceso a través de

San Mauro Seguros.

2.4.- Interesados no procedemento

Ademais de ALBIA XESTIÓN DE SERVIZOS, S.L.U., e FUNERARIA SAN MAURO, S.L. é interesada no

procedemento:

2.4.1.-  Dirección  de  Competencia  da  Comisión  da  Nacional  dos  Mercados  e  da  Competencia
(CNMC)

A Lei 3/2013, do 4 de xuño, de creación da CNMC estipula no seu artigo 25.1. a) que a Dirección de

Competencia  do  devandito  organismo (en  diante  DC)  exercerá  as  funcións  de  instrución  dos

expedientes tramitados por condutas anticompetitivas.

Dita  Dirección  de  Competencia,  de  conformidade  co  disposto  no  artigo  5.3,  da  xa citada  Lei

1/2002,  do  21  de  febreiro,  de  Coordinación  das  Competencias  do  Estado  e  as  Comunidades

Autónomas en materia de Defensa da Competencia, ao obxecto de procurar a aplicación uniforme

da  LDC,  poderá  comparecer,  en  calidade  de  interesada  nos  procedementos  administrativos

tramitados polos órganos de defensa da competencia das Comunidades Autónomas.

3  Nota de prensa CNMC de 02 Mar 2020, baixo o título “A CNMC analizará en profundidade a operación de 
concentración SANTA LUCIA/FUNESPAÑA”3, na que se recolle que “O grupo asegurador Santa Lucía 
propuxo a toma de control exclusivo de Funespaña (pertencente a Mapfre)”.
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3.- FEITOS PROBADOS

Conforme ao Prego de Concreción de feitos notificado ás partes e reproducido na proposta de

Resolución S 6/2020 TANATORIO DE POIO elevada ao Pleno da Comisión Galega da Competencia e

conforme ás probas practicadas de oficio pola Subdirección de Investigación e as solicitadas polo

Pleno da Comisión Galega da Competencia co fin de aclarar cuestións precisas e necesarias para a

formación de xuízo, considéranse acreditados e relevantes para a resolución deste expediente os

seguintes feitos:

PRIMEIRO.  -  O Tanatorio  de  Poio,  cuxa  titularidade e explotación corresponde ao  mercantil

TANATORIO DE POIO, S.L. é a única instalación desta natureza existente no municipio de Poio

(Pontevedra) que aluga salas velatorias, pero non presta servizos funerarios.

SEGUNDO. -  O mercantil TANATORIO DE POIO, S.L. con NIF. B36469187 e domicilio social a C/

Convento,  1,  no  municipio  de  Poio,  é  unha  sociedade  unipersoal  cuxo  socio  único  é  a  tamén

mercantil SEPELIOS SAN MARCOS, SL. 

SEPELIOS SAN MARCOS SL, recoñece expresamente na súa resposta ao primeiro requirimento

(reproducida supra e incorporada ao expediente) que TANATORIO DE POIO, SL unicamente aluga

salas velatorias, pero non presta servizos funerarios.

TERCEIRO. - SEPELIOS SAN MARCOS SL, con NIF B27705995 e domicilio social en C/ Campo Santo,

Pontevedra; ten como obxecto social:

a).  -  A explotación dunha industria de actividades e servizos consistentes ou relacionados con

funerarias, tanatorios e salas velatorias.

b).  -  A  comercialización,  exposición  e  venda  de  lápidas,  cadaleitos,  obxectos  e  ornamentos

sacrorreligiosos e/ou funerarios(as).

c).  -  O arrendamento a terceiros de bens mobles  e  inmobles destinados a tanatorios  e salas

velatorias.
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d).  -  As  actividades  conexas,  complementarias  ou  subordinadas  das  anteriores,  así  como  a

tenencia e titularidade de todo tipo de bens inmobles. Trátase dunha sociedade é unipersoal,

sendo o seu socio único **********, con DNI *******.

CUARTO. - Que, desde polo menos 2019, SEPELIOS SAN MARCOS cambiou a súa política comercial

(en materia de prezos, descontos e condicións de acceso) naqueles municipios nos que son a única

instalación  funeraria  existente  no  mesmo,  realizando  unha  explotación  única  (directa  ou

indirectamente).  SEPELIOS SAN MARCOS recoñece expresamente na súa resposta ao primeiro

requirimento  (reproducida  supra  e  incorporada  ao  expediente)  que,  respecto  de  un  cliente

concreto,  neste  caso  ALBIA,  TANATORIO  DE  POIO  decidiu  eliminar  as  bonificacións  que  viña

aplicando ao devandito cliente debido á súa alta morosidade. Adicionalmente, e como sinala os

propia SEPELIOS SAN MARCOS na súa resposta ao primeiro requirimento, TANATORIO DE POIO

factura a SEPELIOS SAN MARCOS as salas, ao prezo indicado nas tarifas achegadas como Anexo 1.

QUINTO. - Que con data 25 de setembro de 2019, SEPELIOS SAN MARCOS e TANATORIO DE POIO

remitiron a  ALBIA un  fax  (achegado por  esta  ao  expediente),  co  seguinte  tenor:  “Mediante  a

presente comunícolles que, a partir do 1 de Outubro de 2019, no Tanatorio de Poio e en Sálgalas

Velorio de Pontevedra, unicamente poderán velarse falecidos se realiza o servizo fúnebre completo

a empresa propietaria de tales instalacións (Enterros San Marcos), e procederase a facturar segundo

as tarifas xerais P.V.P.” (…)".

SEXTO.  - Que SEPELIOS SAN MARCOS ten reservada  unha sala  en TANATORIO DE POIO con

carácter permanente. Ademais, ten reservada outra sala velatoria, pero non de forma exclusiva,

xa que, se non a utiliza SEPELIOS SAN MARCOS, entón TANATORIO DE POIO alúgaa libremente a

empresas funerarias.

SÉTIMO. - Que o 15 de febreiro de 2020 denégase a FUNERARIA SAN MAURO o acceso (indícaselle

que non se lle podería dar sala ata o día seguinte) para prestar un servizo no Tanatorio de Poio a

un falecido (que responde as iniciais J. R.M.) cuxa familia contratara os servizos de FUNERARIA

SAN MAURO e que tras contactar a familia directamente co Tanatorio de Poio, conseguen sala,

aceptando  que  o  servizo  pasase  a  ser  prestado  por  SEPELIOS  SAN  MARCOS  e  non  como

inicialmente  contratara,  por  FUNERARIA  SAN  MAURO.  Constan  no  expediente  outros  casos

similares relativos a ambas as denunciantes.
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OITAVO.- Que o exame o Libro Rexistro do Tanatorio de Poio (achegado por TANATORIO DE POIO,

S.L.  e  incorporado  ao  expediente),  permite  apreciar  que  no  período  investigado  no  presente

expediente, a inmensa maioría dos servizos son prestados por SEPELIOS SAN MARCOS, existindo

un número menor de servizos prestados por outras empresas funerarias que también dispón de

tanatorio noutra localidade próxima (por exemplo, Pompas Fúnebres de Arousa, que  dispón de

instalación en Vilagarcía  de Arousa).  Non aparecen servizos de FUNERARIA SAN MAURO, e  só

algún,  ao  principio  de  SERVIZOS  FUNERARIOS  RIAS  BAIXAS,  S.L,  empresa  xa  extinguida  e

pertencente ao grupo ALBIA, baixo cuxa denominación social actúa xa no mercado. Pola contra, no

período  anterior  se  se  atopan  servizos  prestados  a  FUNERARIA  SAN  MAURO  e  un  número

importante de servizos a SERVIZOS FUNERARIOS RIAS BAIXAS, S.L. 

4.- CARACTERIZACIÓN DO MERCADO

Como sinala a Comisión Europea na Comunicación 97/C 372/03 a definición de mercado permite

determinar e definir o marco da competencia entre as empresas. O principal obxectivo é o de

establecer  de  forma sistemática  as  limitacións  que afrontan  as  empresas  afectadas  desde o

punto de vista  da competencia.  A noción de mercado tanto no que se refire  ao mercado de

produto, como á súa dimensión xeográfica, debe identificar a aqueles rivais que poden limitar o

comportamento  daquelas  ou  impedirlles  actuar  con  independencia  de  calquera  presión

competitiva. 

Conforme ao disposto no apartado 9 da Comunicación 97/C 372/03, «o mercado de referencia no

marco do cal se  examina unha cuestión de competencia determínase combinando o mercado de

produto e o mercado xeográfico». 

Por unha banda, o mercado de produto de referencia comprende a totalidade dos produtos (bens

e  servizos)  que  os  consumidores  consideren  intercambiables  ou  substituíbles  debido  ás  súas

características  ou  o  seu  prezo  ou  o  uso  que  se  queira  facer  delas.  Que  a  empresa  teña  a

capacidade  para  impoñer  as  súas  condicións  no  mercado,  distorcendo  a  competencia

prexudicando aos consumidores, vai depender das alternativas reais ou potenciais que existen

nese mercado aos seus produtos, é dicir, dependerá da substituibilidade do produto ou servizo. 
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E polo outro, o mercado xeográfico analiza se a zona na que as empresas afectadas desenvolven

actividades de subministración dos produtos ou de prestación dos servizos de referencia son

suficientemente homoxéneas e diferenciadas das zonas xeográficas máis próximas.

Non obstante  o  anterior,  con  carácter  previo  á  definición do  mercado relevante  no  presente

expediente,  e  seguindo  a  pauta  marcada  en  recentes  resolucións  ditadas  ademais  de  por  a

Comisión Galega da Competencia, por outras autoridades de Competencia4, considérase necesario

chamar a atención sobre as características singulares que, de acordo con a doutrina científica e os

estudos sobre o sector realizados polas Autoridades de competencia autonómicas — entre elas e

de forma moi temperá, o Tribunal Galego de Defensa dá Competencia (TGDC) predecesor da

actual  Comisión  Galega  da  Competencia—5,  presentan  a  oferta  e  a  demanda no mercado de

servizos funerarios características que o diferencia doutros mercados e que lle fan posuír unhas

calidades moi particulares e singulares. Iso axudará a comprender mellor o seu funcionamento e

facilitará a delimitación do mercado de referencia no caso que nos ocupa, sen prexuízo do resto

de consideracións adicionais que puidesen realizarse en apartados sucesivos.

A DEMANDA DE SERVIZOS FUNERARIOS

A demanda de servizos funerarios posúe as seguintes particularidades que a fan singular6 e que

se manteñen na actualidade, aínda que poidan verse matizados pola situación de pandemia que

existiu durante o período de tramitación deste expediente:

i) É unha demanda forzosa e de primeira necesidade, onde o consumo é preceptivo7.

4  Entre outras, Resolución da Autoridade Catalá da Competencia nº 41/2012 Funeraria Fontal do 2 de 
xullo de 2015; Resolución do Consello de defensa da Competencia de Andalucía nº S/12/2015 Tanatorio 
Pedrera do 2 de xullo de 2015; Resolución do Consello da hoxe denominada Axencia da Competencia e da
Regulación Económica de Andalucía, n.º S/05/2018, Tanatorios Belalcázar, do 1 de xuño de 2018.

5  Cfr. “Estudo sobre a competencia no sector dos servizos funerarios en Cataluña”, Dirección Xeral de 
Defensa da Competencia,l Departamento de Economía e Finanzas da Generalitat de Cataluña, 16 de 
marzo de 2007; “O sector de servizos funerarios en Galicia desde o punto de vista da competencia” 
promovido polo Tribunal Galego de Defensa da Competencia, decembro 2008; “O sector funerario na 
Comunidade Autónoma de Euskadi” Servizo Vasco de Defensa da Competencia, outubro 2010; “O uso do 
tanatorio e os seus efectos sobre a competencia nos servizos funerarios” Autoridade Catalá da 
Competencia, xullo de 2016.

6  Nesta liña, véxase a resolución do Consello da hoxe Axencia da Competencia e da Regulación Económica
de Andalucía, N.º S/05/2018, Tanatorios Belalcázar, do 1 de xuño de 2018.
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ii) A prestación do servizo é urxente xa que existe un prazo de tempo limitado e non é posible

demoralo, polo que as decisións que deben de tomar os familiares son inmediatas. Por iso non é

posible  alongar  a  negociación  coa  empresa  funeraria  ou  buscar  e  comparar  con  calma  os

provedores alternativos, o que implica un desequilibro que beneficia á empresa funeraria. 

iii) Trátase dunha demanda ocasional á que o consumidor, por regra xeral, só deberá facer fronte

moi poucas veces ao longo da súa vida8.

iv) En xeral, a decisión de contratar os servizos funerarios tómase de forma imprevista e con

carácter urxente e —non o esquezamos— nunha situación psicoloxicamente vulnerable. Lémbrese

que  a  lexislación  obriga  a  dar  un  destino  final  aos  cadáveres  dentro  dun  prazo  de  tempo

determinado, polo que a capacidade de procura e comparación entre provedores alternativos é

moi baixa. Todo iso inflúe na escasa elasticidade da demanda respecto ao prezo. Prezo que, doutra

banda, con moita frecuencia está determinado pola achega do seguro de decesos contratado, o

que pode facer que calquera elevación do prezo final repercuta sobre o cliente e, en non poucas

ocasións,  á conta da marxe de beneficio da empresa que presta os servizos funerarios.  De aí

tamén  a  importancia  dos  procesos  de  integración  vertical  que  poden  axudar  a  repartir

custos/beneficios sen que supoña un encarecemento para o cliente/asegurado.

v) Existen problemas de información asimétrica. Xeralmente hai un absoluto descoñecemento por

parte dos usuarios destes servizos de:

- os prezos dos servizos funerarios antes de que se produza a necesidade de recorrer a

estes servizos:

- as características e condicións dos produtos e servizos funerarios;

- a necesidade ou complementariedade dos mesmos,

7  “Os servizos funerarios son servizos de primeira necesidade. Unha vez producido o deceso, os familiares 
ou, na súa falta, as autoridades públicas, non poden prescindir deles, polo menos, das prestacións 
funerarias básicas”. MARCOS, F.; A economía funeraria: demanda e oferta no mercado de servizos 
funerarios en IE Working Paper 18/03, 28 de novembro de 2004, páx. 1.

8  “(…) a especialidade da demanda non radica exclusivamente no seu carácter necesario. Esa necesidade 
do servizo atópase moi vinculada ao carácter ocasional da demanda: non hai consumidores frecuentes de 
servizos funerarios. É difícil que se repita no consumo voluntariamente”. MARCOS, F.; A economía 
funeraria: demanda e oferta no mercado de servizos funerarios en IE Working Paper 18/03, 28 de 
novembro de 2004, páx. 3.
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xa sexa todo iso motivado pola  falta  de experiencia,  pola  ausencia de  interese no cliente en

coñecer este mercado, debido á concepción tabú da morte, ou polas circunstancias psíquicas e

emocionais que concorren no momento da contratación do9.

vi) Hai que ter en conta que as circunstancias anímicas que rodean ao consumidor non son as máis

idóneas para tomar decisións de compra e, por tanto, estas non se adoptan baixo criterios de

estrita  racionalidade.  Este  particular  contexto  emotivo,  unido  ao  descoñecemento  sobre  os

servizos  funerarios  e  sobre  os  seus  prezos  determina  que  con  frecuencia  prodúzase  unha

demanda inducida de máis prestacións funerarias das necesarias ou as desexadas. Esta situación

esixe  tamén  do  prestador  dos  servizos  funerarios,  a  xuízo  deste  Pleno,  unha  especial

profesionalidade tratando de ofrecer ao cliente o que realmente satisfaga as súas necesidades

básicas, evitándolles custos innecesarios e superfluos, por caer en convencionalismos sociais ou

aparencias alleas ao servizo correctamente prestado.

vii) Outra das características da demanda dos servizos funerarios é o seu carácter local. Por iso,

salvo en circunstancias moi excepcionais, a práctica real e habitual,é acudir a un provedor local, e

en estraña ocasión acódese a empresas que non se atopen xeograficamente próximas ao lugar do

enterro ou incineración, precisamente por ser leste o lugar onde normalmente vanse a prestar a

maioría dos servizos funerarios, especialmente os de tanatorio10. Por ese motivo, como sinala o

“Estudo sobre a competencia no sector dos servizos funerarios en Cataluña”, o mercado de servizos

funerarios convértese, na maioría dos casos, nun mercado xeográfico de ámbito municipal11. Neste

mesmo sentido o estudo “O sector de servizos funerarios en Galicia desde o punto de vista da

competencia” promovido polo Tribunal Galego de Defensa da Competencia sinala que “Desde o

punto de vista da competencia, a demanda de servizos funerarios presenta dúas características

9  “Trátase, ademais, dunha demanda sen información (…) a ignorancia e a falta de experiencia do 
consumidor sobre as prestacións funerarias e sobre o seu custo adoitan ser considerables. O consumidor 
sabe que ha de dispoñer do cadáver, pero non sabe que é correcto facer (…) “. MARCOS, F.; A economía 
funeraria: demanda e oferta no mercado de servizos funerarios en IE Working Paper 18/03, 28 de 
novembro de 2004, páx. 3.

10  “A satisfacción das necesidades do consumidor require acudir a un provedor local, sen que caiba 
contratar a empresas que non se atopan xeograficamente próximas ao lugar do falecemento (…) a 
opción por unha empresa que non sexa local pode suscitar problemas á hora de contratar algunhas 
prestacións no lugar de destino final dos restos (esencialmente o velorio), co que parece aconsellable 
elixir de antemán á empresa situada neste último lugar”. MARCOS, F.; A economía funeraria: demanda e 
oferta no mercado de servizos funerarios en IE Working Paper 18/03, 28 de novembro de 2004, páx. 5.

11  “Estudo sobre a competencia no sector dos servizos funerarios en Cataluña”, Dirección Xeral de Defensa 
da Competencia, Departamento de Economía e Finanzas da Generalitat de Cataluña, 16 de marzo de 
2007, páx. 6.  
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particulares: a súa vinculación xeográfica ao ámbito local e as circunstancias que concorren no

momento  da  contratación,  que  orixinan  un  grave  problema  de  información  asimétrica”12.

Igualmente, o Informe sobre “O uso do tanatorio e os seus efectos sobre a competencia nos servizos

funerarios”  da  Autoridade  Catalá  da  Competencia  de  xullo  de  2016,  afirma  que  “En  canto  á

dimensión xeográfica do mercado, hai que ter presente que o mercado dos servizos funerarios

tradicionalmente foi  definido  polas  autoridades  de competencia  como de ámbito local”13.  Por

último, o estudo sobre “O sector funerario na Comunidade Autónoma de Euskadi” elaborado polo

Servizo  Vasco  de  Defensa  da  Competencia  de  outubro  2010  tamén  o  carácter  local  como

característica da demanda deste sector14.  

viii)  En condicións normais, a demanda de servizos funerarios é constante e previsible porque

depende das defuncións dos habitantes do municipio e estas son similares, ano tras ano15. Esta

consideración, con todo, debe matizarse de forma especial á luz dos acontecementos que vivimos

por mor da pandemia xerada polo virus denominado “COVID-19”, que elevou exponencialmente o

número destes servizos alterando as súas condicións, incrementando a demanda de forma moi

sensible e, en maior medida, se cabe, o papel de intermediación das empresas prestadoras destes

servizos.

ix) A demanda dos servizos funerarios atópase intermediada polas empresas aseguradoras. No

mercado español -e moi significativamente, o galego-, a prestación dos servizos funerarios está

estreitamente relacionada co mercado conexo dos seguros de deceso16.  Como consecuencia do

12  “O sector de servizos funerarios en Galicia desde o punto de vista da competencia” promovido polo 
Tribunal Galego de Defensa da Competencia de decembro 2008, páxina 4.

13  “O uso do tanatorio e os seus efectos sobre a competencia nos servizos funerarios” Autoridade Catalá da 
Competencia, xullo de 2016.

14  “O sector funerario na Comunidade Autónoma de Euskadi” Servizo Vasco de Defensa da Competencia, 
outubro 2010, páxina 22.  

15  “Estudo sobre a competencia no sector dos servizos funerarios en Cataluña”, Dirección Xeral de Defensa 
da Competencia, Departamento de Economía e Finanzas da Generalitat de Cataluña, 16 de marzo de 
2007, páx. 5.

16  De acordo con o informe “Situación do sector funerario en España en 2021” elaborado por Funos unha 
particularidade de España, única no mundo, é a importancia do seguro de decesos. 

 https://funos.es/informes-e-estudos/situacion-do-sector-funerario-en-espana-2021
De acordo con o Informe de UNESPA “O seguro de decesos en 2020” ao peche de 2020, o seguro de 
decesos daba cobertura a 22.083.286 españois, o que supón o 46,6% da poboación; unha porcentaxe que 
se mostraba estable e, mesmo, suavemente crecente, nos últimos anos. Con cifras 2020, a maior taxa de 
capilaridade provincial deuse en Cádiz, con case un 79%; seguida de Ávila (77,9%) e a presenza máis 
baixa verificouse en Melilla (16,53%), Soria (18,92%), Huesca (21,275) e Baleares (21,90%). Na provincia 
de Pontevedra esa porcentaxe é do 54,50%.

       https://www.unespa.es/main-files/uploads/2021/05/O-seguro-de-decesos-en-2020-FINAL.pdf
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anterior,  os  principais  clientes  das  empresas  funerarias  son  as  compañías  aseguradoras,  que

operan no mercado dos servizos funerarios de dúas formas: contratando servizos funerarios para

os seus asegurados ou participando en empresas funerarias. De feito, as principais compañías do

sector  de  seguro  de  deceso  do  noso país  interveñen  no  mercado  de  prestación  de  servizos

funerarios, ben directamente ou a través de filiais, nun crecente proceso de integración vertical

das compañías aseguradoras no sector funerario.

A OFERTA DE SERVIZOS FUNERARIOS

Seguindo novamente  a  práctica  consolidada  en numerosas resolucións  ditadas  polas  diversas

Autoridades  de  competencia  integrantes  do  denominado  Sistema  español  de  defensa  da

competencia17 e  os  estudos  sobre  o  sector  realizados  polas  Autoridades  de  competencia

autonómicas18 cabe  destacar,  coas  condicións  xa  aludidas  pola  situación  de  pandemia,  os

seguintes trazos distintivos da oferta de servizos funerarios:

i) Opera nun mercado en que a demanda está garantida, en certa medida predicible e, no caso

galego, de carácter levemente crecente19. .

ii)  Require  de  autorización  para  determinadas  actividades  funerarias20  estando sometidas  as

empresas deste sector a unha regulación particularmente esixente21.

iii) En consonancia co sinalado para a demanda, a oferta de servizos funerarios tende a ser de

carácter local22, non só pola natureza das prestacións ou as esixencias da demanda, senón tamén

17  Vide. Resolución do Consello da Axencia de Defensa da Competencia de Andalucía, n.º S/05/2018, 
Tanatorios Belalcázar, do 1 de xuño de 2018, por citar unha das máis recentes. Esta Resolución pódese 
consultar en: https://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/
resoluci%C3%B3n%20S-05-2018.pdf

18  Entre eles o O sector funerario na Comunidade Autónoma de Euskadi” Servizo Vasco de Defensa da 
Competencia, outubro 2010, e   o “O sector de servizos funerarios en Galicia desde o punto de vista da 
competencia” promovido polo Tribunal Galego de Defensa da Competencia, decembro 2008, xa citados.

19  “O sector de servizos funerarios en Galicia desde o punto de vista da competencia” promovido polo 
Tribunal Galego de Defensa da Competencia, decembro 2008, p. 31.

20  “O sector funerario na Comunidade Autónoma de Euskadi” Servizo Vasco de Defensa da Competencia, 
outubro 2010, páx. 23. 

21   “O sector de servizos funerarios en Galicia desde o punto de vista da competencia” promovido polo 
Tribunal Galego de Defensa da Competencia, decembro 2008, p. 31 e “O sector funerario na Comunidade 
Autónoma de Euskadi” Servizo Vasco de Defensa da Competencia, outubro 2010, páx. 23. 

22  “O sector funerario na Comunidade Autónoma de Euskadi” Servizo Vasco de Defensa da Competencia, 
outubro 2010, páx. 23. 
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pola imposibilidade de que o provedor de moitos destes servizos atópese nun lugar afastado (por

exemplo, transporte, lápidas, entre outros). Con todo, na actualidade, a incorporación de grandes

empresas funerarias multinacionais e a difusión de acordos de asociación e de agrupación de

empresas, permite que o ámbito territorial no que operen sexa moito máis amplo.

iv)  Existe  unha  tendencia  tanto  á  integración  das  distintas  prestacións  funerarias,  como  á

integración vertical dos mercados. 

As empresas funerarias tenden a prover as distintas prestacións de forma integral, ben por si

mesmas,  ben coordinando as  de varios provedores a  modo de único oferente.  Este feito non

impide  recoñecer  a  existencia  de  múltiples  operadores  de  ámbito  local  que  contribúen  a

incrementar a oferta e que son os demandados polos usuarios en moitos casos por motivacións

puramente persoais baseadas na confianza.

Como se veu sinalando ao expoñer estas  características  como as  que basicamente  definen o

sector dos servizos funerarios desde a perspectiva da oferta, esta particular tendencia na forma

de prestación de servizos funerarios favorece os procesos de integración vertical, incorporando

baixo  una  mesma  empresa  provedores  de  distintos  servizos,  ao  resultar  neste  ámbito  moi

beneficiosas as economías de escala.  Obsérvanse xeralmente neste sector ata  catro tipos de

integración vertical dependendo da interacción existente entre axentes que operan en mercados

conexos  e/ou  vinculados:  aseguradoras-funerarias,  cemiterio-funerarias,  hospitais  e/ou

xeriátricos-funerarias e funerarias-tanatorios.

É  neste  aspecto  da  integración  vertical  onde  se  detectaron  máis  infraccións  á  normativa  de

competencia. Especialmente nos supostos en que a titularidade dun tanatorio utilízase, de forma

ilexítima, como medio para ampliar a clientela das empresas funerarias titulares dese tanatorio

ou  para  dificultar  e  mesmo impedir,  o  acceso  a  esta  instalación  a  competidores  de  servizos

funerarios que non dispoñen de tanatorio propio ou vinculado.

v)  Así  mesmo,  o  sector  de  servizos  funerarios  caracterízase  por  unha  oferta  atomizada,

configurada maioritariamente por pequenas e medianas empresas23.  Así,  no ámbito español,  a

23  Así das 1.100 empresas funerarias que existen en España de acordo con o informe “Tendencias do sector

funerario 2021” elaborado por Funos, 900 empresas facturan de media 300.000 de euros ao ano; 150
facturan de media 1,5 millóns de euros ao ano; 31 empresas facturan de media 6,5 millóns de euros
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oferta procede fundamentalmente de pequenas e medianas empresas, de carácter familiar que na

maioría  dos  casos  unicamente  operan  nunha  contorna  xeográfica  limitada,  municipal  ou

provincial.  Con todo, como xa apuntamos, cabe destacar o significativo cambio estrutural que

está  experimentado  este  sector,  motivado  pola  tendencia  á  concentración  horizontal,  cara  a

empresas cada vez de maiores dimensións e de maior radio de actuación.

vi)  A oferta de servizos varía  ao longo do tempo a fin  de adaptarse ás novas  tendencias  en

materia funeraria, e ás novas tendencias no mercado como son a crecente utilización do servizo

de tanatorio ou, en mercados conexos, o incremento da cremación fronte á inhumación. Por iso

apréciase  un  proceso  de  modernización  no  sector,  mediante  elevados  investimentos  en

equipamentos e infraestruturas, o que favoreceu a dispoñibilidade de tanatorios nos municipios

de  maior  tamaño;  a  maioría  deles,  de  titularidade  privada,  mentres  que  a  maior  parte  dos

tanatorios de titularidade municipal son xestionados a través de concesións.

vii) A pesar da liberalización dos servizos funerarios, a oferta está influenciada por unha elevada

presenza do sector público municipal na actividade, dado que os Concellos interveñen no mercado

funerario, principalmente, a través da construción e explotación de tanatorios. Así,  a iniciativa

pública na prestación destes servizos pode producirse directamente ou, como vén sendo máis

habitual, de forma indirecta, a través de concesións administrativas ou sociedades mercantís de

titularidade integramente municipal e sociedades mixtas.

viii)  O prezo non adoita ser un variable determinante, senón que a demanda está condicionada

por  outros factores máis  relevante: tradición, confianza, emprazamento,  tempo escaso para a

contratación do servizo,  descoñecemento dos servizos e xestións a realizar,  características do

servizo… Un dos problemas máis significativos do sector dos servizos funerarios  é a falta de

transparencia de prezos, xa que o consumidor descoñece que prezos son os habituais, non conta

con referencias que lle permitan decidir en base ao prezo. 

anualmente; 12 empresas facturan de media 30 millóns de euros ao ano e tan só 5 empresas facturan de
media 60 millóns de euros ao ano, polo que considera ese Informe que, a pesar de que existen algúns
grandes  grupos  empresariais  con  presenza  nunha  gran  parte  do  territorio  de  España,  a  maioría  do
mercado segue en mans de pequenas e medianas empresas. https://funos.es/wp-content/uploads/2021/10/
Informe-Funos-12-tendencias-que-marcasen-o-futuro-do-sector-funerario-2021-v2.pdf 
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4.1.- Mercado de produto

Devandito o anterior,  atendendo á clasificación establecida pola normativa vixente, a práctica

investigada habería afectado ao mercado de servizos funerarios. 

Aínda que carecen de definición legal  expresa,  pode seguirse a noción doctrinal  comunmente

aceptada tanto polas Autoridades nacionais da competencia (vide. Informe do extinto Tribunal de

Defensa da Competencia – en diante TDC - sobre a concentración C-85/04, INTUR/Euro Stewart;

Informes do extinto Servizo de Defensa da Competencia económica N-04045 INTUR/SCI SPAIN, N-

04046 INTUR/EURO STEWART e N-05031 INTUR/FUNERARIAS DO ALTO ARAGÓN; Resolución da

Comisión Nacional da Competencia  - en diante CNC-  do 3 de marzo de 2009, Funerarias de

Baleares, Expdte. 650/08), como polas autoridades autonómicas da competencia (vide., os estudos

sobre o sector da Dirección Xeral de Defensa da Competencia da Generalitat de Cataluña de

200724; do Tribunal Galego de Defensa da Competencia de 200825; do Servizo Vasco de Defensa da

Competencia  de  201026,  xa  citados,  Resolución  do  Consello  de  Defensa  da  Competencia  de

Andalucía Expediente S/12/2015 Tanatorio Pedrera do 16 de decembro de 2015), así como tamén a

establecida  polo  Tribunal  de  Contas  no  seu  Informe  de  Fiscalización  da  Xestión  de  servizos

funerarios e de cemiterios, do 20 de xullo de 2006. 

De acordo con iso, o mercado de servizos funerarios, nun sentido amplo comprende todas aquelas

actividades que se realizan desde que se produce a defunción dunha persoa ata o momento do

seu inhumación ou incineración. Por tanto, os servizos funerarios configúranse como un mercado

autónomo a efectos de defensa da competencia, no que se incluirían actividades diferenciadas de

moi  diversa  natureza.  Entre  elas  cabería  citar  as  seguintes:  información  sobre  os  trámites

administrativos  preceptivos  da  defunción;  prácticas  hixiénicas  no  cadáver  e  restos  humanos;

subministración de féretros e demais material funerario; enferetramento e traslado do cadáver

ou restos humanos; servizos de tanatorio (velorio, tanatopraxia, tanatoestética e demais prácticas

sanitarias; depósito de cadáveres, entre outros); e unha serie de servizos complementarios, como

24  “(…)  os servizos funerarios comprenden todos aqueles actos, trámites e dilixencias necesarios desde que
se produce a defunción ata que o cadáver é inhumado ou incinerado. “ Páx. 3. 

25  “(…) o mercado de servizos funerarios entendido nun sentido amplo comprende todas as actividades a
que dá lugar a morte dunha persoa ata que recibe sepultura”. Páx. 81.

26  “(…) o mercado de servizos funerarios comprende as prácticas que se desenvolven desde o momento da
defunción  ata  o  momento  anterior  á  inhumación  ou  cremación,  excluíndo  as  actividades  de  carácter
exclusivamente relixioso”. Páx. 45
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os  de  organización  de  exequias;  alugueiro  de  vehículos  de  acompañamento;  publicación  de

necrolóxicas; axuda psicolóxica, entre outros.

Así, os servizos de tanatorio-velorio entenderíanse comprendidos dentro do mercado de servizos

funerarios, pero estarían excluídos do mesmo os servizos de incineración e os de cemiterio, que

constituirían servizos conexos pero integrados en mercados separados.

De  feito,  a  consideración  conxunta  destes  tres  mercados  de  servizos,  isto  é,  o  de  servizos

funerarios, o de servizos de cemiterio e o de servizos de crematorio, constituiría un mercado máis

amplo, como é o mercado de servizos mortuorios.

A cuestión que debemos analizar é se o servizo de tanatorio-velorio, entendido como aquel que

ofrece, nun lugar espazoso, o velorio dos falecidos polos seus familiares en adecuadas condicións

hixiénico-sanitarias, con posibilidade de práctica da tanatopraxia ou tratamento dos cadáveres e

outros servizos accesorios,  debe englobarse no mercado de servizos funerarios ou se, pola

contra,  devandito  servizo  debe  considerarse  unha  actividade  complementaria  e

independente susceptible de constituír un mercado diferenciado. 

A este respecto, en diversos pronunciamentos, desde o TDC considerouse ao mercado de servizos

de  tanatorio,  nos  que  se  inclúe  os  de  velorio,  como  mercado  de  referencia  independente,

sinalando que: «O servizo de tanatorio é independente do resto de servizos funerarios e pode ser

contratado separadamente do resto das prestacións mortuorias» (véxase Resolución do TDC 16 de

marzo de 2001, Expdte. R 461/00, Cemiterio A Paz; Resolución do TDC, de 20 xuño 2001, Expdte.

495/00, Velorios Madrid; Resolución de 27 outubro de 2007, Expte 619/2006 Tanatorios Valencia E

Resolución do 11 de outubro de 2007, Expte 616/2006 Tanatorios Castelló, así como tamén no

Informe N- 05031 INTUR, xa citado).  

Tamén a Comisión Nacional da Competencia (CNC) na súa Resolución do 17 de setembro de 2008

(Expdte. C-0097/08, 3i/MÉMORA) considerou que dentro do mercado de servizos funerarios era

posible distinguir dous mercados de produtos como son o mercado de servizos funerarios e o

mercado de servizos de tanatorio. Sobre este último indicou que: 
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“(…) os precedentes sinalan que, dentro dos servizos funerarios, poderían á súa vez caber

ulteriores segmentacións que conformarían mercados máis estreitos para algúns dos servizos

sinalados, como o traslado de cadáveres fose do termo municipal ou os servizos de tanatorio.

Neste sentido cabe mencionar que o extinto TDC considerou que: “O servizo de tanatorio é

independente do resto de servizos funerarios e pode ser contratado separadamente do resto

das prestacións mortuorias”.

O servizo de tanatorio debe entenderse como aquel que ofrece, nun lugar espazoso, a vela

dos  falecidos  polos  seus  familiares  en  adecuadas  condicións  hixiénico-sanitarias,  con

posibilidade  de  práctica  da  tanatopraxia  ou  tratamento dos  cadáveres  e  outros  servizos

accesorios.”27

En leste mesmo sentido, o Pleno do, por aquel entón, Consello Galego dá Competencia recoñeceu

que:

“19. En definitiva, o presente expediente [Resolución R 3/2014 – Tanatorio de Catoira, do 4 de

xullo  de  2014]  afecta  o  mercado  de  servizos  funerarios  ou  mortuorios,  no  que  cabe

diferenciar  dúas  actividades  diferentes:  a)  o  servizo de  transporte de  cadáveres  desde  o

domicilio  no  lugar  de  falecemento  ao  tanatorio,  proporcionado  por  unha  “empresa  de

servizos funerarios”; e b) o servizo de tanatorio, fornecido por unha “empresa de tanatorio”,

aínda que é frecuente que una mesma empresa preste os dous tipos de servizos.”

Pola súa banda, o Consello da Axencia da Competencia e da Regulación Económica de Andalucía

(CDCA) en diversos pronunciamentos tamén considerou o mercado de tanatorios como mercado

diferenciado, entre elas a Resolución do 1 de outubro de 2014, S/15/2014, TANATORIOS DE HUELVA

S.L.28 na que afirmou que: 

“Chegados a este punto, cabe exporse a cuestión de se o servizo de tanatorio -entendido

como aquel que ofrece, nun lugar espazoso, a vela dos falecidos polos seus familiares en

adecuadas condicións hixiénico-sanitarias,  con posibilidade de práctica da tanatopraxia ou

tratamento dos  cadáveres  e  outros  servizos  accesorios-  debe englobarse no mercado de

servizos funerarios, ou se, pola contra, devandito servizo debe considerarse unha actividade

27  Resolución da CNC do 17 de setembro de 2008 (Expdte. C-0097/08, 3i/MÉMORA), páxinas 3 e 4.
28  Resolución do CDCA do 1 de outubro de 2014, S/15/2014, TANATORIOS DE HUELVA S.L, páxina 15.
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complementaria e independente susceptible de constituír un mercado diferenciado. A este

respecto,  cabe  mencionar  que,  en  diversos  precedentes,  o  TDC  definiu  ao  mercado  de

servizos de tanatorio como mercado de referencia independente, sinalando que: “O servizo de

tanatorio  é  independente  do  resto  de  servizos  funerarios  e  pode  ser  contratado

separadamente do resto das prestacións mortuorias” (vide. Resolución do TDC, de 20 xuño

2001, Expte. 495/00, Velorios Madrid;e Resolución do 16 de marzo de 2001, Expte. R 461/00,

Cemiterio A Paz; e tamén no Informe N- 05031 INTUR, xa citado).

A  feixes,  a  autoridade  nacional  de  competencia  admitiu  a  posibilidade  de  desagregar  o

mercado  de  servizos  funerarios  noutros  mercados  máis  estreitos,  como  poden  ser  o  de

prestación de servizos de traslado de cadáveres fose do termo municipal ou o de servizos de

tanatorio (vgr. Informe N-05031 INTUR), cousa que parece lóxica se, como é o caso, non todas

as empresas de pompas fúnebres contan con instalacións propias de tanatorio.

Neste sentido, debe terse moi en conta que o uso do tanatorio para velar aos falecidos é

unha práctica cada vez máis xeneralizada nas familias, constituíndo un servizo básico para os

consumidores, practicamente insubstituíble por calquera outro, nin sequera por un velorio en

casa. Do anterior, cabe deducir que este se converte nun elemento case imprescindible na

oferta  que  realizan  as  empresas  de  servizos  funerarios,  chegando  a  ser  considerado,  en

diversas ocasións polo TDC como “instalación esencial”. Nesta orde de consideracións, resulta

pertinente  sinalar  que  o  TDC ten establecido  que  naqueles  casos  en  que  unha  empresa

explota economicamente unha infraestrutura, un recurso ou un activo que resulta esencial

para  a prestación por  terceiros dunha actividade económica,  tal  infraestrutura ou activo

constitúe un mercado de produto en si mesmo.

Así,  as  empresas  do  sector  que  non  contan  con  instalacións  de  tanatorios  recorren  á

subcontratación  do  servizo  a  outras  empresas  funerarias  ou  a  tanatorios  municipais,

dependendo do caso.

Por todas as razóns anteriores este Consello estima que no presente expediente sancionador,

o  mercado de  produto de  referencia  no  que  teñen  lugar  as  condutas  imputadas  é  o  de

prestación dos servizos de tanatorio.”  29  

29  Subliñado engadido que non aparece no texto orixinal da Resolución.
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Esta postura foi reiterada na Resolución do 16 de decembro de 2015,  S/12/2015,  “TANATORIO

PEDRERA (Resolución que foi confirmada pola Sentenza da Sala do contencioso-administrativo do

Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, do 13 de xullo de 201730).

En  resumo,  tanto  as  Autoridades de defensa da competencia  españolas  como os órganos da

Xurisdición Contencioso-Administrativa consideraron en numerosos pronunciamentos ao mercado

de servizos de tanatorio-velorio como un mercado de produto independente diferenciado do resto

de actividades incluídas no mercado de servizos funerarios. 

Así hai que citar, entre outras, a Resolución da Sala de Competencia da CNMC, do 12 de setembro

de 2017, no expediente SAMAD/12/10, Tanatorios Coslada; as Resolucións do Xurado de Defensa da

Competencia de Estremadura, do 20 de outubro de 2014, no Expdte. JDCE/S/02/2012, TANATORIO

DE BADAXOZ, e do 22 de decembro de 2014 no Expdte. JDCE/S/03/2013 TANATORIO TERRA DE

BARROS; a Resolucion do Consello Galego dá Competencia, do 10 de xullo de 2012, no Expdte. S

12/2011 TANATORIO DE VALGA, cuxo criterio para definir o mercado relevante foi ratificado por

Senténciaa  núm.  720/2015,  do  26  de  novembro,  da  Sección  Segunda  da  Sala  do  contencioso-

administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a Resolución do Consello Galego dá

Competencia do 4 de xullo, nos Expdte. S7/2012 e S20/2012 TANATORIO DE CATOIRA; a Autoridade

Catalá  da Competencia  (ACCO)  na súa Resolución,  do 2 de xullo de 2015,  no Expdte.  41/2012

FUNERÀRIA FONTAL; ou o Tribunal para a Defensa da Competencia de Castela e León na súa

Resolución, do 13 de febreiro de 2017, no Expdte. TDC/SAN/1/2017.

Este Pleno, en base a todo o anterior, e seguindo o criterio xa establecido na Proposta presentada

pola SUBDIC, tamén considera que o mercado de servizos de tanatorio-velorio é mercado de

produto independente, diferenciado do resto de actividades que están incluídas no mercado

de servizos funerarios.

Como xa sinalou a Autoridade Catalá da Competencia (ACCO) no citado estudo sobre  O uso de

tanatorio  e  os  seus  efectos  sobre  a  competencia  nos  servizos  funerarios31,  a  regulación  actual

30  Sentenza da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, do 13 de 
xullo de 2017) no Recurso N.º 142/2016 (STSJ AND 8200/2017)

31 Cfr. O uso de tanatorio e os seus efectos sobre a competencia nos servizos funerarios. REF. N.º: É 
11/2015. Dispoñible en https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/63/É-11-2015-Estudi-
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«impón restricións para a prestación do servizo de tanatorio, principalmente en forma de barreiras

de entrada, que dificultan a implantación de novos operadores, limitándose así a capacidade para

competir e de elección dos consumidores. Por este motivo, son varios os organismos e autoridades de

competencia que cuestionaron a normativa vixente.”

Por iso é posible afirma, como veremos máis adiante, que o carácter esencial das instalacións

de  tanatorio,  faise  especialmente  evidente  nas  localidades  nas  que  existe  un  único

tanatorio, pois na práctica habitual da contratación dos servizos funerarios, a familia do falecido,

motu proprio  ou  a  pedimento  da  compañía  aseguradora  de  decesos  se  o  falecido  tiña  a

correspondente póliza para contratar o servizo no seu conxunto, faio descoñecendo, polo xeral, se

esa empresa funeraria dispón ou non de tanatorio propio. 

No caso de que non dispoña do mesmo, é a empresa de servizos funerarios elixida polo falecido ou

a súa familia a que contrata o servizo co tanatorio da localidade que se lle solicita, integrando o

seu custo na factura dos seus servizos. Se o acceso non é posible ou lle é denegado, como se

expón no presente caso, a familia pode verse obrigada a cambiar de compañía funeraria motivado

pola única razón de poder dispoñer da sala velatoria no lugar que desexa, co que a elección do

cliente (delegada por imperativo na familia do mesmo, xa falecido) e a relación contractual coa

compañía elixida inicialmente pode ter que revogarse para atender as necesidades da familia, o

que supón unha dificultade engadida para esta, e a perda dun cliente para a empresa de servizos

funerarios que pode ver mesmo mermada a súa reputación ao non poder, na práctica, prestar o

servizo  que  se  lle  require.  Pénsese  que  a  instalación  dun  tanatorio  non  é  só  un  custo  de

investimento, senón que esixe unha tramitación administrativa, polo xeral lenta e complexa, sen

que a  súa viabilidade económica estea  garantida,  pois  depende do número de falecidos nesa

localidade cuxas familias elixan ese tanatorio, sen que desexen optar por outra alternativa que

non estea na mesma localidade.

tanatori_ESP.pdf.   
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En Galicia, como sucedeu no resto de España32 xa é tendencia xeneralizada o velar aos defuntos en

instalacións como tanatorios. Pasouse de que, o velorio tivese lugar na propia casa do falecido, ao

uso dos tanatorios que suplen a función que con anterioridade cumpría ese domicilio como lugar

onde  se  reunían  os  familiares  veciños  e  amigos33,  razón  pola  cal  o  velorio  no  tanatorio,

substitutivo do que se realizaba no domicilio, prodúzase na mesma localidade onde o falecido

estaba vinculado, de tal forma que os familiares non consideren como alternativas tanatorios

existentes noutras localidades próximas ao do domicilio do falecido.

Sobre a base de todos os argumentos anteriores, no presente expediente sancionador, o mercado

de produto de referencia no que teñen lugar as condutas imputadas é por unha banda,  o de

prestación dos servizos de tanatorio-velorio que se presta en réxime de monopolio por ser o

único  da  localidade  e,  o  mercado  conexo  upstream/downstream  dos  servizos  funerarios

propiamente  devanditos,  que  estarían  mediatizados  polas  condicións  de  acceso  (prezo  e

eventual negativa, ou atraso en facilitar sala), de sorte tal que se produza un cambio de provedor

dos mesmos respecto de aquel designado inicial e libremente pola familia ou a suxerencia da

compañía de decesos, en favor do operador vinculado á titularidade do tanatorio.

4. 2.- Mercado xeográfico 

No  que  incumbe  ao  mercado  xeográfico  de  referencia  proposto  pola  SUBDIC  no  Prego  de

Concreción de Feitos e a súa Proposta de Resolución, é onde se sitúa a discrepancia principal

32  “(…) A partir do século XX, as reformas na sanidade fan que todo este ritual que contemplamos pase a 
mans de expertos (nun principio homes), como son os médicos e hospitais. Con respecto ao proceso de 
vestimenta do falecido, creáronse industrias novas como os tanatorios, encargados de adecuar en moitos 
casos e cubrir cun ronsel de normalidade os corpos. 
Derivouse a un cambio en ritual do morrer tradicional, onde a casa familiar era o seo onde se desenvolvía 
todas as accións, e pasamos ao hospital-tanatorio-cemiterio, perdéndose polo camiño ese sentido 
aglutinador, de familiaridade, pero sobre todo de solidariedade. Agora, como ben o define o historiador 
francés Philippe Ariés trátase dun rito aséptico, onde predomina a frialdade.” ZAMBRANO GONZÁLEZ, J.; 
Cultura funeraria popular en España e a súa presenza historiográfica en Meditacións ao redor da devoción 
popular, Asociación para a investigación da Historia da arte e o Patrimonio Cultural "Furtado Izquierdo", 
Córdoba, 2016, p. 525. 

33  “(…) O velorio é un acto que dura, polo menos vinte e catro horas e onde se reúnen familiares, veciños e 
amigos para velar o corpo e alma do morto. Antigamente a celebración do velorio tiña lugar na casa 
familiar, pero isto foi cambiando a medida que os tanatorios se ían instalando nos municipios.” FIGUEIRA 
DIESTE, N.; Velorio, condución e duelo na aldea galega: cambios e permanencias, TFG Grao Socioloxía, 
2013-2014, UDVC, p. 18.
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formulada  pola  representación  das  empresas  cuxa  conduta  conxunta  é  cuestionada  desde  a

perspectiva da competencia no presente expediente sancionador.

En efecto, fronte ao que se afirma polo órgano de instrución conforme á práctica decisional e

xurisprudencial, que se expoñerá a continuación, do carácter eminentemente local do mercado

relevante xeográfico na prestación dos servizos de tanatorio que, no presente caso circunscríbese

ao municipio de Poio onde só existe o tanatorio do que é titular TANATORIO DE POIO de forma

directa  e  SEPELIOS SAN MARCOS de forma indirecta (filial/matriz),  a  representación  legal  de

ambas as empresas sostén que devandito ámbito xeográfico debe estender ademais ao municipio

contiguo de Pontevedra, que é a capital da provincia, como destaca nas súas alegacións. Extremo

que debe rexeitarse.

En primeiro lugar, pola singularidade do servizo de que se trata, un servizo cuxa finalidade é a de

velar  ao finado pero tamén actúa como lugar  para acoller  as visitas  de familiares,  amigos e

veciños do defunto. Por iso, como vimos, este servizo ten unha consideración esencialmente local

xa que coa sala do tanatorio o que se quere é substituír ao propio domicilio do falecido como

lugar de realización desas funcións, por iso é polo que o substrato da devandita delimitación sexa

esencialmente local. Por iso non é comparable a decisión de elección da localidade onde velar o

cadáver, e por tanto a elección do tanatorio, coa elección, por exemplo, doutro tipo de servizos ou

produtos como, por exemplo, a dun centro comercial para a adquisición dun ben de consumo ou a

elección  dunha oficina  para  a  contratación  doutro  tipo  de servizos,  nos que  o carácter  local

desaparece  e  non  terá  importancia  algunha  desprazarse  a  outro  municipio.  Neste  sentido  a

sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía do 22 de decembro de 201634 sinala que hai

que “estar ás particulares características do mercado do produto de referencia, que non permite

atender á distancia ou custo en tempo do desprazamento para identificar o mercado relevante. Esta

premisa é considerada na resolución impugnada e compártese por esta Sala, pois como se afirma

pola Administración demandada o consumidor no contexto rural non se expón xeralmente outro

lugar para velar aos seus defuntos que o que se achar onde se sitúa o seu propio domicilio e o dos

seus familiares, lugar en que, tamén na maioría d eles casos, levará a cabo o enterro”.

34  Pódese consultar en https://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/
files/pdfs/sentencia%20TSJA%2022-12-2016.pdf
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En  segundo  lugar,  pola  práctica  decisional  unánime  nas  resolucións  das  Autoridades  de

Competencia,  así  como  e  en  xurisprudencia  constante  que  defende  o  carácter  local  deste

mercado, como xa vimos. 

En terceiro lugar, polo feito de que, no presente caso, os establecementos que poderían ser —o

que rexeitamos taxantemente—, potenciais alternativas para a prestación dos devanditos servizos

na  veciña  Pontevedra,  estaban  sometidos  ata  finais  de  2020 ao  control  exclusivo  da mesma

empresa SEPELIOS SAN MARCOS, que, de feito, como se destacou, estende a súa desafortunada

política comercial de exclusión/abuso, a outras instalacións que controla sen alternativa posible

en  localidades  como  Pontevedra  (ata  que,  precisamente  ALBIA,  construíu  un  tanatorio  na

devandita localidade).

E,  por  último,  pola  documentación  obtida  tras  a  práctica  das  actuacións  complementarias

acordadas por este Pleno. Nela acredítase que a práctica totalidade das persoas que se dirixiron a

unha das empresas denunciantes (ALBIA) para solicitar a prestación dos seus servizos funerarios,

incluídos a contratación dunha sala no tanatorio da localidade de Poio, ante a alternativa de ter

que cambiar de localidade para proceder á velación do cadáver ou cambiar de empresa funeraria

para poder ter garantido a velación do cadáver no único tanatorio da localidade de Poio, optaron

pola segunda, é dicir, cambiaron de empresa funeraria. 

Así, como veremos a continuación, máis do 93% de persoas que eran clientes de ALBIA e que

desde o 1 de outubro de 2019 (data que se fixa polos denunciantes como comezo da actuación

anticompetitiva) ata o 31 de decembro de 2021, solicitaron que o velorio tivese lugar no tanatorio

de Poio non consideraron como substituíble ese tanatorio por outro situado noutra localidade e

por iso cambiaron de empresa funeraria abandonando a ALBIA e pasando a aquela outra que lles

aseguraba unha sala no devandito tanatorio (SEPELIOS SAN MARCOS) por ser a empresa matriz da

titular  dese  tanatorio.  Na  referida  documentación  obtida  tras  a  práctica  das  actuacións

complementarias acordadas por este Pleno aparece que:

- Desde o 1 de outubro de 2019 ata o 31 de decembro de 2019 ALBIA, de acordo con a

documentación achegada, enviou 16 (dezaseis) solicitudes de sala a TANATORIO DE POIO

S.L. para atender ás peticións dos seus clientes que querían velar ao falecido no tanatorio

de Poio.
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A totalidade desas persoas cambiaron de empresa funeraria (pasando de ALBIA a SEPELIOS

SAN  MARCOS)  para  poder  ter  garantida  unha  sala  no  tanatorio  de  Poio,  que  era  a

localidade onde querían que tivese lugar a velación. Este cambio acredítase coas facturas

polo alugueiro da sala  emitidas por  TANATORIO DE POIO S.L durante o ano 2019 niso

dezaseis supostos, nas que a cesión da mesma para velar a eses falecidos facturouse a

SEPELIOS SAN MARCOS SL e non a ALBIA a pesar de solicitala.

- Desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o 31 de decembro de 2020 ALBIA, de acordo con a

documentación achegada, enviou 28 (vinte e oito) solicitudes de sala a TANATORIO DE

POIO S.L. para atender ás peticións dos seus clientes que querían velar ao falecido en POIO.

(Exclúense as solicitudes repetidas).

O 96 % dos achegados deses falecidos (é dicir 27 de 28) cambiaron de empresa funeraria

(pasando  de  ALBIA  a  SEPELIOS  SAN  MARCOS)  para  poder  ter  garantida  unha  sala  no

tanatorio de Poio,  que era a localidade onde querían que tivese lugar a velación.  Este

cambio acredítase coas facturas polo alugueiro da sala emitidas por TANATORIO DE POIO

S.L durante o ano 2020 neses vinte e sete supostos nas que a cesión de sala do tanatorio

de Poio para velar a eses falecidos facturouse a SEPELIOS SAN MARCOS SL e non a ALBIA a

pesar de solicitala.

- Desde o 1 de xaneiro de 2021 ata o 31 de decembro de 2021 ALBIA, de acordo con a

documentación achegada, envío 30 (trinta) solicitudes de sala a TANATORIO DE POIO S.L.

para  atender  ás  peticións  dos  seus  clientes  que  querían  velar  ao  falecido  en  POIO.

(Exclúense as repetidas).

O 87% dos achegados deses falecidos (é dicir, 26 de 30) cambiaron de empresa funeraria

(pasando  de  ALBIA  a  SEPELIOS  SAN  MARCOS)  para  poder  ter  garantida  unha  sala  no

tanatorio  de  Poio que era  a  localidade onde querían que  tivese lugar  a  velación.  Este

cambio acredítase coas facturas polo alugueiro da sala emitidas por TANATORIO DE POIO

S.L durante o ano 2021 neses vinte e seis supostos nas que a cesión da mesma para velar a

eses falecidos facturouse a SEPELIOS SAN MARCOS SL.
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Sobre eses 4 falecidos para os que ALBIA indica que solicitou sala no tanatorio de Poio e

non aparecen na listaxe das facturas emitidas por TANATORIO DE POIO hai que sinalar

que:

a)  De  un  deles  (***************) afirman  TANATORIO  DE  POIO  e  SEPELIOS  SAN

MARCOS no seu escrito de valoración das actuacións complementarias de data 21

de outubro de 2021 que a solicitude de reserva fíxose para outro tanatorio distinto

de Poio concretamente para o de Salvaterra. Pero o que non indican é que aínda

sendo errónea a inclusión pour ALBIA nesa listaxe desa persoa ao ser a solicitude

presentada  para  outro  tanatorio,  os  servizos  funerarios  para  ese  falecido

prestounos  Funeraria  San  Marcos,  como  se  acredita  consultando  a  páxina

https://  esquelas  .de-galicia.com/  ,   de  tal  maneira  que  se  produciu  un  cambio  de

empresa funeraria, aínda que afectou a outro tanatorio.

b)  O mesmo pódese sinalar respecto de outro deses 4 falecidos (********) que aínda

sendo errónea a inclusión por ALBIA nesa listaxe desa persoa, a reserva fíxose para

outro tanatorio, concretamente o de Salvaterra e os servizos funerarios para ese

falecido prestounos Funeraria San Marcos, como se acredita consultando a páxina

https://  esquelas  .de-galicia.com/  ,   de tal maneira que tamén se produciu neste caso

un cambio de empresa funeraria, aínda que afectou a outro tanatorio.

c) O Mesmo pódese sinalar respecto de outro deses 4 falecidos (***********)  que

aínda sendo errónea a inclusión por ALBIA nesa listaxe desa persoa falecida os

servizos funerarios para esa falecido prestounos Funeraria San Marcos, como se

acredita consultando a páxina  https://  esquelas  .de-galicia.com/  ,   de tal maneira que

tamén se produciu neste caso un cambio de empresa funeraria, aínda que afectou a

outro tanatorio.

En resumo, desde o 1 de outubro de 2019 (data que se fixa polos denunciantes como comezo da

actuación anticompetitiva) ata o 31 de decembro de 2021 ALBIA, de acordo con a documentación

achegada, envío 74 (setenta e catro) solicitudes de sala a TANATORIO DE POIO S.L. para atender

ás peticións dos seus clientes que querían velar ao falecido en POIO, (se exclúen as solicitudes

repetidas).  O 93% dos achegados deses falecidos (é dicir,  69 deses 74) cambiaron de empresa
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funeraria (pasando de ALBIA a SEPELIOS SAN MARCOS) para poder ter garantida unha sala no

tanatorio de Poio que era a localidade onde querían que tivese lugar a velación. 

Isto proba que para esas persoas non era substituíble a localidade onde velar o cadáver, que non

era reemplazable Pontevedra por Poio, o que é un elemento máis para acreditar o carácter local

deste mercado que se limita ao ámbito do municipio de Poio. Este mesmo criterio recóllese na

aludida Resolución S/01/2021, TANATORIOS PROVINCIA DE HUELVA, do Consello de Competencia

de Andalucía que sinala:

“A insubstituibilidade a que se fai mención resulta, como xa se manifestou, do feito de que

para as familias non é indiferente que o velorio se produza nun municipio ou outro, aínda que

ambos estean próximos entre si.  A evidencia deste dato ponse de manifesto a través das

declaracións  que  os  propios  familiares  dos  falecidos  realizaron  no  presente  expediente:

acudiron  aos  dous  tanatorios  da  cidade  de  Huelva,  que  se  atopan  a  un  quilómetro  do

cemiterio, e cando se lles denegou a sala de velorio en ambos, presentaron follas de queixas

e reclamacións para que se lles concedese; finalmente, uns chegaron a aceptar as condicións

impostas pola empresa titular do tanatorio para que o velorio puidese celebrarse alí, outros

se  viron  obrigados  a  elixir  o  tanatorio  doutro  municipio  (Punta  Sombría)  e  tiveron  que

xustificar ante os asistentes que o velorio non tivese lugar en Huelva capital.”

A conclusión anterior responde e apóiase na adaptación ao caso concreto (e non dunha simple

translación formal) da referida Comunicación da Comisión Europea, é dicir, non só do formulado

desde unha perspectiva xeral, no apartado 8 da mesma, que o identifica  con “a zona na que as

empresas afectadas desenvolven actividades de subministración dos produtos e de prestación dos

servizos de referencia, na que as condicións de competencia son suficientemente homoxéneas e que

pode distinguirse doutras zonas xeográficas próximas debido, en particular, a que as condicións de

competencia nela prevalecentes son sensiblemente distintas a aquelas”,  xa que esta formulación

xeral da Comunicación debe de ser trasladada á realidade concreta dos mercados afectados co

apoio da práctica decisional desta Autoridade e doutras de referencia,  por exemplo, a que os

propios Tribunais de Xustiza fixeron.
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O carácter local do mercado xeográfico dos servizos funerarios definiuse desta maneira desde

os primeiros pronunciamentos do TDC, como do Consello da CNC35  como, con posterioridade,

polos  da  CNMC  e  as  Autoridades  autonómicas  da  Competencia  ante  as  que  se  suscitaron

numerosos  expedientes  por  condutas  similares  ás  que  son  obxecto  do  presente  expediente

sancionador. A este respecto cabe citar a expresiva Resolución da Sala de Competencia da CNMC

do 12 de setembro de 2017, no expediente SAMAD/12/10, TANATORIOS COSLADA, que confirma

novamente o carácter local do mercado de prestación dos servizos de tanatorio, afirmando:

«En  conclusión,  debido  ás  características  da  demanda,  así  como  á  estrutura  da  oferta,

constituída  por  pequenas  e  medianas  empresas,  considérase  que  o  mercado  de  servizos

funerarios ten un ámbito eminentemente local, o que  fai do tanatorio máis próximo un

elemento moi importante na oferta que presentan as empresas de servizos funerarios

en cada municipio».

É sen dúbida tamén relevante o afirmado polo Consello de Competencia de Andalucía, na súa

aínda recente Resolución do 3 de marzo de 2021, Resolución S/01/2021, TANATORIOS PROVINCIA

DE HUELVA36 na que se subliña a constancia ao recoñecer o carácter local destes servizos:

«Son numerosos os pronunciamentos en torno ao carácter local dos servizos de tanatorio-

velorio.  Entre eles  cabe citar  as  Resolucións  do Consello de Defensa da Competencia  de

Andalucía do 27 de setembro de 2012 e do 16 de decembro de 2015, e igualmente as doutras

autoridades  de  Defensa da Competencia:  Resolución  do 10 de xullo  de  2012 do  Consello

Galego dá Competencia; Resolución do 2 de xullo de 2015 do Tribunal Catalán de Defensa da

Competencia da Autoridade Catalá da Competencia; Resolución do 4 de outubro de 2013 do

Consello da Comisión Nacional da Competencia».

35  Entre outras, por exemplo, nas resolucións de numerosos expedientes como: Expdte. 404/1997, Servizos 
Funerarios de Madrid, do 23 de decembro de 1997; Expdte. 495/2000, Velorios de Madrid, do 20 de xuño 
de 2001; Expdte. 498/2000, Funerarias de Madrid, do 5 de xullo de 2001; Expdte. 502/2000, Funerarias 
Madrid 3, do 9 de outubro de 2001; Expdte. 616/2006, Tanatorios Castelló, do 11 de outubro de 2007; 
Expdte. 622/2006, Interflora/Tanatorio de Sevilla, do 18 de decembro de 2007; e Expdte. 650/2008, 
Funerarias de Baleares, do 3 de marzo de 2009.

36 A versión oficial e pública desta resolución pódese consultar en: 
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/resoluci
%C3%B3n%20S-01-2021%20de o%20CCA.pdf
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En igual medida o Consello Vasco da Competencia na súa mais recente Resolución do  26 de

setembro  de  2022  Resolución  341-SAN-2020  Tanatorios  de  Guipuzcoa37 ao  sinalar  o  ámbito

xeográfico afirma o seu carácter local:

“52. Desde unha óptica  xeográfica,  as  características  do servizo  mortuorio  (inmediato,

circunstancias emocionais, costume, desprazamento de achegados) fan que se opte por

funerarias ou instalacións próximas ao lugar de residencia ou de referencia habitual da

persoa falecida.

En consecuencia, a análise das variables de competencia enmárcase en contornas locais

sendo  relevante  para  a  súa  prestación  a  residencia  da  persoa  falecida  ou  onde  se

desenvolveu a súa vida e a dos seus achegados.”

Esta mesma Resolución tamén declara no apartado 56 que: 

“A insubstituibilidade deviría do feito de que para a demanda final –que como xa se expuxo

ten uns caracteres singulares– non só non é indiferente que o velorio se produza nun

municipio  ou  outro,  senón  tamén  nun  tanatorio  ou  outro,  aínda  que  ambos  estean

próximos entre si.”

Polo que se refire aos tribunais españois as Audiencias Territoriais (entre outras sentenzas da

Sala  do  contencioso  administrativo  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Andalucía  do  22  de

decembro de 2016 e do 1 de febreiro de 2021),  a  Audiencia Nacional  en numerosas sentenzas

(entre outras, SAN do 13 de abril do 2000, de 8 e 16 de novembro de 2001 e do 5 de marzo de

2009),  como  de  forma  especialmente  relevante,  o  noso  Tribunal  Supremo  a  partir  da  súa

Sentenza do 9 de decembro de 2016 (Recurso de Casación núm. 731/2014, STS 2567/2016, da Sala

do contencioso-administrativo),  que  creou  unha  clara  liña  xurisprudencial  ao  recollerse  a  súa

doutrina  na  posterior  STS  4085/2019  do  10  de  decembro  de  2019,  (ECLI:  É:TS:2019:4085)

ratifican o carácter local deste mercado.

37  A versión oficial e pública desta resolución pódese consultar en 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/341_resolucion/é_def/341-RESOLUCION-
CONFIDENCIAL-web.pdf
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O carácter necesariamente didáctico ou de promoción da competencia que deben incorporar aos

seus  actos  xurídicos  os  pronunciamentos  das  Autoridades  de  Competencia  lévannos  a  non

limitarnos á mera cita dos pronunciamentos que se consideran máis relevantes, senón, cando se

considera  necesario  ou  oportuno,  reproducilos  de  forma  directa  para  o  seu  pleno  e  xeral

coñecemento da xurisprudencia sentada polo Tribunal Supremo a este respecto.

Deste  xeito,  expoñemos  a  vixente  xurisprudencia  sentada  polo  Tribunal  Supremo  citando  de

maneira literal os parágrafos da importante sentenza do TS do 9 de decembro de 2016:

“«a. Sobre o ámbito territorial do mercado.

A Sentenza impugnada pronúnciase no sentido do ámbito local do mercado relevante coas

seguintes razóns:

"PRIMEIRO. - Sométese á consideración da Sala nesta ocasión a Resolución, de 03/02/2012, do

XURADO  DE  DEFENSA  DA  COMPETENCIA  DE  ESTREMADURA  (en  diante  JDC)  que  resolve

"Declarar  que  non  concorre  a  existencia  de  prácticas  prohibidas  por  parte  do  mercantil

TANATORIO  SIERRA  DE  SAN  PEDRO,  S.L.  (que  explota  o  único  tanatorio  de  Valencia  de

Alcántara), por infracción do artigo 2.2. a) e c) da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da

Competencia, ao non quedar acreditado que citada mercantil ostente posición de dominio no

mercado  relevante  delimitado.  O  expediente  iníciase  por  denuncia  da  empresa  AXENCIA

FUNERARIA  FUNEDUR,  S.L.,  que  explota  o  TANATORIO  SAN MATEO sito  na  localidade  de

Alburquerque.

A determinación de se existiu a non abuso de posición de dominio ou privilexiada esixe, como

é pacífico tras moitas Sentenzas do TJUE (por todas a de 24/05/2012, Asunto T-111/08), seguir

tres pasos sucesivos: Determinación do mercado relevante (tanto respecto do produto como

do  seu  ámbito  xeográfico),  dispoñer  nese  mercado  relevante  de  posición  de  dominio  e,

finalmente, determinar se as condutas denunciadas merecen o cualificativo de abusivas.

A Resolución cuestionada queda no segundo paso, pois entende que non existe posición de

dominio por parte da empresa denunciada, no mercado relevante que previamente acoutou.
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Este mercado relevante acoutado polo JDC non é cuestionado pola hoxe recorrente respecto

do mercado de produto (a prestación do servizo de velorio como independente do resto dos

servizos mortuorios, pois é a el ao que, exclusivamente, afecta a conduta denunciada como

abusiva), pero si en canto ao mercado xeográfico de referencia.

O JDC entende que o mercado xeográfico de referencia é o delimitado por un círculo cuxo

centro é a localidade de Valencia  de  Alcántara  (onde  a  empresa denunciada ten o único

velorio existente na localidade) e un radio de 40 Quilómetros ao redor da mesma, incluíndo

nel  as  localidades  de  Alburquerque  e  Santiago de  Alcántara  (lembremos que  a  empresa

denunciante explota un tanatorio na localidade de Alburquerque). Á data da denuncia non

existían servizos de salas de velorio en ningunha outra localidade incluída nese círculo, aínda

que escasos días despois entrou en funcionamento uno en La Codosera e existían actuacións

tendentes á construción e explotación de senllos tanatorios/salgas de vela na localidade de

Valencia de Alcántara (o denunciante) e en San Vicente de Alcántara (a denunciada).

Para o JDC o elemento tido en conta á hora de fixar ese mercado xeográfico de referencia foi,

en base ao que considera doutrina consolidada do Tribunal de Defensa da Competencia e da

Comisión Nacional da Competencia, o custo non excesivo en tempo de desprazamento para

velar un cadáver. En palabras textuais "que a imposibilidade de velar a un falecido nalgún dos

tanatorios existentes, moito máis se entran en funcionamento como parece outras salas de

vela  (en)  esa  mesma  zona  xeográfica,  non  supón  unha  traba  insalvable  que  lles  impida

acceder  ao  servizo  de  vela  noutras  instalacións  alternativas,  xa  que  para  iso  non  sería

necesario  facer  un  longo  desprazamento  ou  que  este  conlevase  un  tempo  de  traslado

excesivo."

Demándaa reitora destes autos entende que esa  delimitación xeográfica do mercado dos

servizos de alugueiro de salas de velorios é, para os efectos de determinar se existe ou non

posición  de  dominio,  incorrecta  "no  contexto  rural  estremeño".  Por  utilizar  as  propias

palabras da demanda "É do todo impensable que en materia de alugueiro de salas de velorio

para o consumidor do termo municipal de Valencia de Alcántara resulten substituíbles en

termos de competencia  contratar  este servizo co Tanatorio Sierra de San Pedro,  sito en

Valencia de Alcántara ou co Tanatorio San Mateo, sito en Alburquerque". E segue dicindo que

"O consumidor residente en calquera localidade estremeña que contrata este servizo non se
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expón de ningún xeito velar o cadáver do seu ser querido noutro lugar que non sexa o do

lugar  máis  próximo  onde  reside  a  súa  familia,  onde  vai  ter  lugar  o  enterro"  e  que  "Se,

ademais, detémonos a considerar que o momento de contratar o servizo de sala de velorio

ten lugar, polo xeral, nas dúas horas seguintes á morte dun ser querido, de ningunha maneira

vai considerar contratar con outro Tanatorio que non sexa o máis próximo ao seu lugar de

residencia…  Nas  dúas  horas  seguintes  ao  falecemento  nin  sequera  vaise  a  tomar  en

consideración unha alternativa deste tipo e menos por un motivo económico. Todo o máis,

aínda nos tempos que corren, no ámbito rural, poderase expor a disxuntiva entre velar o

cadáver  no  propio  domicilio  ou  na  sala  de  máis  próxima.  Pero  non  obrigar  a  un

desprazamento de 37 Quilómetros, nin aos seus doídos e cansos parentes próximo, nin ás

persoas que se espera que acudan a confortalos". En conclusión, para a actriz non se dan, no

contexto socioeconómico en que nos movemos, as circunstancias de substituibilidade para o

consumidor  que  permitan  soster  que  o  Tanatorio  San  Mateo,  sito  en  Alburquerque,  e  o

Tanatorio Sierra de San Pedro, sito en Valencia de Alcántara, poidan competir entre si en

termos de mercado.

A empresa denunciada, que se mostra evidentemente conforme coa delimitación xeográfica

realizada polo JDC, comeza a súa exposición sobre este concreto aspecto destacando que a

decisión se adopta "tras unha intensa investigación" (refírese á decisión de devolución do

expediente ao órgano instrutor para a realización de actuacións complementarias),  o que

permitiu  ao JDC resolver  o expediente con coñecemento de causa e  en atención tanto á

doutrina da CNC como da Comisión Europea, en particular ao disposto na Comunicación sobre

definición  do  mercado  de  referencia  (DOUE  N.º  C  372  de  09/12/1997).  Sinala  que

expresamente o JDC fai constar na súa resolución que se tiveron en conta as "peculiaridades

de Valencia de Alcántara e localidades próximas á mesma, todas elas de características rurais

e cunha rede de comunicacións nacional, autonómica e local", co que non é certo que non

tivese en conta o contexto rural estremeño e que se aplicou miméticamente unha doutrina

xerada por mor dun conflito similar no ámbito xeográfico de Madrid e os seus arredores. Foi,

ao seu xuízo, unha decisión con "un eminente carácter técnico e o seu valor non pode verse

menoscabado polas opinións que poida ter o recorrente (véxanse as pp. 18 e ss. do escrito de

demanda) sobre o que unha determinada persoa poida pensar á hora de contratar un servizo

de tanatorio.  A apreciación do Xurado baséase en que na zona descrita  as  condicións de
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competencia son homoxéneas no sentido da Comunicación da Comisión Europea relativa á

definición de mercado de referencia".

SEGUNDO.-  Exposto  desta  maneira  este  primeiro  punto  do  conflito,  debemos  acudir  á

mencionada Comunicación para determinar se a delimitación do mercado xeográfico foi ou

non correcta, tendo en conta que á data da denuncia só existían dúas únicas localidades que

contaban con sala  de velorio (Valencia de Alcántara e  Alburquerque),  que pouco despois

incorporouse  a  de  La  Codosera,  que  o  Concello  de  Santiago  de  Alcántara  adxudicou  o

contrato  de  xestión  do  servizo  de  sala  de  velorio  por  resolución  de  data  19/08/2011  á

empresa Serfátima e que na resolución do JDC menciónase que tanto a denunciante como a

denunciada obtiveran subvencións para construír salas de vela nas localidades de Valencia de

Alcántara (a denunciante) e na de San Vicente de Alcántara (a denunciada), e que ao día de

hoxe están en funcionamento, segundo constátase na internet.

Pois ben, a xuízo da Sala, estamos ante un mercado xeográfico eminentemente local, que se

debe circunscribir  a cada localidade (que dispoña de suficiente poboación como para ser

rendible economicamente para as empresas do sector). E chegamos a esta conclusión polas

seguintes razóns:

a) En primeiro lugar, polo propio proceso de implantación do servizo en cuestión,

que  queda  reflectido  no  parágrafo  anterior,  onde  se  comproba  que  todas  as

localidades  importantes,  desde  o  punto  de  vista  poboacional,  teñen  na

actualidade servizo de sala de veladores, o que non se compadece ben coa tese do

JDC de que, en base ao escaso tempo de desprazamento, sexan substituíbles para

o consumidor tales servizos independentemente da localidade en que se presten,

tendo en conta a localidade de residencia do falecido.

b) De ningún xeito podemos compartir que exista substituibilidade da demanda entre

o servizo de velorio sito en Valencia de Alcántara e o de Alburquerque. E iso como

resultado do exercicio mental que nos recomenda a Comunicación, pois non cremos

que os veciños de Valencia de Alcántara estivesen dispostos a velar o cadáver do seu

familiar na sala de velorios de Alburquerque, para logo enterralo no lugar da súa

residencia, a pesar de que a empresa denunciada subise os prezos de forma moderada
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(entre  o  5%  e  o  10%)  e  permanente.  Doutra  forma,  pensamos  que  á  devandita

empresa resultaríalle rendible devandito incremento a pesar da hipotética redución

de contratacións a favor da empresa que explota a sala de velorios de Alburquerque

como consecuencia do mesmo. 

c) Os cadros resumen sobre servizos prestados por ambas as empresas, que constan

na  resolución  do  JDC  (deducidos  dos  Libros  de  Rexistro  e  dos  Libros  de  Control

Funerario), confirman, ao noso xuízo, o carácter local do mercado de sala de velorios.

En efecto, no da sala de velorio San Mateo- Funedur (Alburquerque) aparece que, no

ano 2010 dos 61 servizos de velorios realizados, 59 foron de velados con destino a esa

localidade e un só á localidade de Valencia de Alcántara. E na sala de velorios de

Sierra de San Pedro SL., en Valencia de Alcántara, dos 65 servizos contratados, ningún

deles tivo con destino de enterramento Alburquerque. Por tanto, a distribución de

cota de mercado é claramente local.

d)  Finalmente,  compartimos que os hábitos dos consumidores destes servizos,  "no

contexto  rural  estremeño"  son  os  expostos  na  demanda,  e  levan  igualmente  á

consideración  de que  nos  atopamos cun mercado marcadamente local.  E  para  iso

volvemos facer  o exercicio  teórico de  substitución que resulta  dunha variación de

prezos relativa, resultando unha resposta negativa á pregunta de se os consumidores

de Valencia de Alcántara irían velar aos seus familiares a Alburquerque, aínda que a

empresa sita nesta localidade rebaixe moderadamente os prezos do servizo.

Por  tanto,  non  aceptamos  o  mercado  xeográfico  decidido  polo  JDC,  que  se  basea  nun

exclusivo e insuficiente criterio de custo en tempo de desprazamento. A xuízo da Sala iso

supón un erro manifesto, que xustifica a decisión de revogar neste extremo a Resolución

impugnada.

Unha última precisión é necesario realizar. A determinación do carácter local do servizo non

significa deixar de recoñecer que non todos e cada unha das localidades existentes no círculo

delimitado poden ter servizo de vela e que, por tanto, para os veciños dalgunha delas pode

ser substituíble a demanda e déalle o mesmo acudir ao tanatorio de Alburquerque ou de

Valencia  de  Alcántara.  Pero  é  que  iso  ten  xustificación  na  moi  escasa  poboación  das
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devanditas localidades, que, se exceptuamos as que dispoñen actualmente de tal servizo, non

suman entre todas elas (son 11)  máis  de 2.200 habitantes,  é dicir,  unha media duns 200

habitantes  por  localidade  (en  realidade  7  delas  ten  menos  de  164  veciños).  Estes  datos

obtivémolos da internet." (fundamentos xurídicos primeiro e segundo)

Ten razón a Sala de instancia fronte á posición do Xurado de Defensa a Competencia de

Estremadura  e  habemos  de  convir  en  que,  a  partir  da  consideración  de  que  o  mercado

relevante é o dos servizos de velorio como independente do resto dos servizos mortuorios -

algo  non  posto  en  cuestión  polas  partes-,  o  seu  ámbito  xeográfico  é  de  carácter

eminentemente local.

En efecto, resultan convincentes as razóns expresadas pola Sala no fundamento de dereito

segundo da súa Sentenza, tanto no que respecta a a existencia de salas velorio en todas as

localidades  importantes  da  zona,  como  no  que  respecta  a  os  hábitos  sociais  e  a  non

substituibilidade da demanda do servizo en cuestión. Así, a existencia de velorios en todas as

localidades  e  os  datos  numéricos  mencionados  pola  Sala  en  canto  ao  carácter

abrumadoramente local dos servizos contratados nas salas próximas, mostran de maneira

clara que a demanda social de que devandito servizo ten lugar nos propios municipios nos

que  se  vai  a  producir  o  enterro.  Non  parece  en  efecto  que  poida  falarse  de

intercambiabilidade  entre  as  salas  de  velorio  das  localidades  da  zona,  aínda  que  sexan

próximas entre si, senón que ten razón a Sentenza impugnada cando aprecia que os veciños

de cada localidade non se mostran propicios a velar o cadáver dun familiar noutra localidade

para logo enterralo no lugar da súa residencia, pese unha hipotética diferenza de prezos.”

A  doutrina  fixada  por  esta  STS  foi,  como  xa  anticipamos,  confirmada  por  outra  do  10  de

decembro de 2019 do mesmo Alto Tribunal, nos seguintes termos que procedemos igualmente a

reproducir no seu enunciado esencial:

“É notoria a similitude que existe entre o caso o examinado nesa sentenza n° 2.567/2016, do 9

de decembro de 2016 (casación 731/2014) e o que agora nos ocupa. E, sendo iso así, non vemos

razóns  para  modificar  ou  matizar  sequera  as  conclusións  que  expuxemos  entón,  onde

asumiamos o criterio da sentenza recorrida naquela ocasión (do Tribunal Superior de Xustiza
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de Estremadura)  no relativo ao ámbito territorial  do mercado e á existencia  de posición

dominante da empresa.”

De acordo con todo o anterior, coa achega realizada pola SUBDIC, a documentación obtida tras a

práctica das actuacións complementarias acordadas por este Pleno, a postura das Autoridades de

competencia  recollidas  nas súas resolucións e  as  decisións  da  xurisprudencia,  en  especial  da

Xurisprudencia do TS contida nas sentenzas do 9 de decembro de 2016 e 10 de decembro de 2019,

este  Pleno  ratifica  o  carácter  local  circunscrito  ao  municipio  de  Poio  como  mercado

xeográfico relevante no presente expediente.

5.- FUNDAMENTOS XURÍDICOS

5.1.- Obxecto da Resolución

A presente resolución ten por  obxecto determinar  se se produciu  unha conduta  contrarias  á

competencia, en concreto a prevista no artigo 2 da LDC por prácticas realizadas pola empresas

SEPELIOS SAN MARCOS e TANATORIO DE POIO, S.L  por presuntas prácticas abusivas prohibidas

das contempladas na Lei 15/2007 do 3 de xullo,  de Defensa da Competencia realizadas polas

devanditas empresas en instalacións funerarias (tanatorio) que xestiona no municipio de Poio da

provincia de Pontevedra.

É o Pleno da Comisión Galega da Competencia quen resolverá este expediente, sobre a base da

instrución realizada pola SUBDIC, que se recolle no Informe e na súa Proposta de Resolución, a

partir dos cales se expresará e precisará se a actuación investigada é ou non constitutiva dunha

infracción do referido artigo 2 da LDC. 

Sinalar  que  este  tema  foi  obxecto  de  análise  noutras  resolucións  do  Consello  Galego  da

Competencia (precedente da actual Comisión Galega da Competencia) como a Resolución do 10 de

xullo de 2012 R 1/2012 - TANATORIO DE VALGA (que foi confirmada pola Sentenza da Sala do

contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,  do 26 de novembro de
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2015 no Recurso N.º 720/2015),  cuxo feitos que determinaron a sanción son moi similares aos

deste expediente. 

5.2.- Competencia para resolver

Conforme ao artigo 26.2 i) do Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que se crea o Instituto

Gallego do Consumo e da Competencia e apróbanse os seus estatutos, correspóndelle á Comisión

Galega da Competencia impoñer multas sancionadoras e coercitivas e adoptar outras medidas de

execución forzosa previstas na normativa vixente e nos termos previstos da Lei 15/2007 do 3 de

xullo, de defensa da competencia (LDC), artigos 1, 2 e 3. 

O referido artigo 26 sinala que: 

“1. A Comisión Galega da Competencia, como órgano colexiado independente, adscrito ao Instituto

Gallego do Consumo e da Competencia, será a encargada, de acordo con a norma reguladora do

Instituto Gallego do Consumo e da Competencia, destes estatutos e demais normativa, da 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 de competencias entre o Estado e

as comunidades autónomas en materia de defensa da competencia. 2. Correspóndenlle á Comisión

Galega da Competencia as  seguintes  funcións:  a)  Instruír  e  resolver  expedientes sobre condutas

prohibidas pola Lei de defensa da competencia e de control de axudas públicas. (…)”.

5.3.- Proposta do órgano de instrución

A SUBDIC unha vez finalizada a súa actuación e de acordo con o previsto no artigo 50.4 da LDC,

que dispón que:

“4.- Practicados os actos de instrución necesarios, a Dirección de Investigación formulará proposta

de resolución que será notificada aos interesados para que, no prazo de quince días, formulen as

alegacións que teñan por convenientes.”
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De acordo con  iso,  na súa  Proposta  de  Resolución  a  Subdirección  de  Investigación dispuxo o

seguinte:

“PRIMEIRO. - Que se declare a existencia dunha conduta prohibida polo artigo 2 LDC, constitutiva de

infracción moi grave, desenvolta polas empresas SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e TANATORIO DE POIO,

S.L.; tipificada no seu apartado 2, letras a) A imposición, de forma directa ou indirecta, de prezos ou

outras condicións comerciais ou de servizos non equitativos. e c) A negativa inxustificada a satisfacer

as demandas de compra de produtos ou de prestación de servizos. 

SEGUNDO. -  Que a conduta prohibida tipifícase, no seu caso, para os efectos da determinación da

sanción para impoñer, como infracción moi grave, do artigo 62.1 letra b) LDC. 

TERCEIRO. -  Que se declare responsables da infracción ás empresas SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e

TANATORIO DE POIO, S. L. 

CUARTO. - Que se impoña ás empresas SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e TANATORIO DE POIO, S. L. as

seguintes sancións:

• SEPELIOS  SAN  MARCOS,  S.L.:  129.785,13  euros  (CENTO  VINTE  E  NOVE  MIL  SETECENTOS

OITENTA E CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS), que se corresponde co 4% do Volume de

negocio total 2020. 

• TANATORIO DE POIO,  S.L.:  1.933,50 euros  (MIL  NOVECENTOS TRINTA E TRES EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS), que se corresponde co 5% do Volume de negocio total 2020.

QUINTO. - Que se inste ás empresas SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e TANATORIO DE POIO, S. L.; para

que no futuro abstéñanse de realizar condutas semellantes á tipificada e sancionada na presente

Proposta de Resolución ou outras análogas que poidan restrinxir a competencia ambas as empresas

abstéñanse de realizar as condutas sancionadas.”
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5.4.- Cuestión previa: abuso de posición de dominio e servizos funerarios

Como vimos no contido desta Resolución, son moi numerosas as actuacións das Autoridades que

forman parte  do  denominado  Sistema  Español  de  Defensa  da  Competencia  en  relación  coas

condutas abusivas no ámbito dos servizos funerarios, non só da CNMC e as súas predecesoras (o

Tribunal de Defensa da Competencia e a Comisión Nacional da Competencia) senón tamén das

Autoridades  autonómicas  da  competencia,  debido  á  dimensión  xeralmente  local  dos  servizos

afectados. Este Pleno ditou xa numerosas resolucións sancionado esta conduta prohibida sendo

igualmente moi numerosas as resolucións adoptadas polas demais Autoridades Autonómicas da

Competencia. 

Entre elas debemos de destacar, polo seu especial interese a recente Resolución do Consello de

Defensa  da  Competencia  de  Andalucía,  do  3  de  marzo  de  2021  (S/01/2021,  TANATORIOS

PROVINCIA DE HUELVA)38,  na que reproducindo o que xa afirmara na súa Resolución do 27 de

setembro de 2012 (S/12/2012, TANATORIOS DE HUELVA)39,  na que xa sinalaba con claridade os

efectos limitativos da  competencia  neste  mercado.  O interese  do  afirmado polo Consello  de

Defensa da Competencia de Andalucía respecto de unhas prácticas substancialmente idénticas ás

que se examinan no presente expediente sancionador (unha denuncia por denegación inxustificada

de prestación de servizos por parte das empresas titulares dos dous tanatorios de Huelva capital

e aplicación de prezos e condicións comerciais discriminatorios e contrarios á libre competencia

por  parte  de  tanatorios)  serve  para  enmarcar  de  forma  moi  clara  e  didáctica  o  obxecto  do

presente  expediente  sancionador.  Na  Resolución  do  Consello  de  Defensa  da  Competencia  de

Andalucía do 3 de marzo de 2021 (S/01/2021, TANATORIOS PROVINCIA DE HUELVA), afírmase nas

súas páxinas 106 e ss: 

“(…) Este tipo de conduta anticompetitiva foi xa abordada con anterioridade polo Consello

de Defensa da Competencia de Andalucía. A este respecto, cabe resaltar a Resolución do

38  https://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/resoluci
%C3%B3n%20S-01-2021%20de o%20CCA.pdf

39  https://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/
resolucion_S_12_2012.pdf
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27 de setembro de 2012 (S/12/2012, Tanatorios de Huelva), na que se ocupa de sinalar os

efectos limitativos da competencia neste mercado:

“Actualmente,  a  realización  dos  velorios  nas  instalacións  dos  tanatorios  converteuse  en

habitual. De feito, na práctica, nos propios tanatorios tamén se adoitan celebrar as exequias

e mesmo a propia incineración dos restos do defunto, de modo que dita prestación forma

parte  indiscutible  de  calquera  servizo  funerario  que  se  contrate.  Noutras  palabras,  a

importancia da utilización destas instalacións nas cerimonias fúnebres é tal que o acceso aos

tanatorios pode considerarse un elemento imprescindible para que as empresas funerarias

poidan proporcionar servizos aos seus clientes.  Deste xeito, a imposibilidade de ofrecer o

servizo de tanatorio pode reducir notablemente a competencia neste mercado.

Por todo o anterior, os tanatorios foron considerados en diversas ocasións pola autoridade

nacional de competencia como unha instalación esencial, de conformidade coa xurisprudencia

comunitaria establecida nas distintas sentenzas e resolucións que foron desenvolvendo esta

doutrina xunto coa de abuso por posición de dominio, entre as que cabe destacar a Sentenza

do TJCE do 6 de abril de 1995, no caso Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Televisión

Publications  Ltd  (ITP)  c.  Comisión  (Magill);  e  a  Sentenza  do  TJCE  (Sala  Sexta)  do  26  de

novembro de 1998, no caso Óscar Bronner GMBH, en atención a determinadas circunstancias

concorrentes no mercado en cuestión. 

Así ocorre, entre outras, na resolución do TDC de data 20 de xuño de 2001, expte. 495/00,

Velorios Madrid; resolución do 5 de xullo de 2001, expte. 498/00, Funerarias Madrid; así como

na resolución do 11 de xaneiro de 2002, expte. r464/00, Funerarias Castelló.” 

En termos similares pronunciouse igualmente o Consello de Defensa da Competencia de

Andalucía nas Resolucións do 16 de decembro de 2015 (S/12/2015, Tanatorio Pedrera) e do 2

de  maio  de  2018  (S/02/2018  Grupo  Funeser  ASV),  nos  que  as  empresas  sancionadas

impedían a outras empresas funerarias o acceso aos tanatorios e a prestación de servizos

funerarios. 

Tamén outros  órganos  de  defensa  da  competencia  emitiron  pronunciamentos  sobre  a

realización de prácticas abusivas nos servizos de velorio. Así, o Tribunal para a Defensa da
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Competencia de Castela e León, en Resolución do 13 de decembro de 2013 (expediente

TDC/SAN//7/2013), advirte sobre os efectos antixurídicos que poden derivarse da xestión

exclusiva dun tanatorio: 

“O que a empresa concesionaria […] teña en exclusiva a xestión do Tanatorio Municipal, Salga

Velorio, único existente no municipio […], non implica,  de ningún xeito,  que deba ser dita

empresa  a  contratada  para  os  servizos  funerarios,  pois  estaría  a  impoñer  aos  posibles

usuarios unha restrición innecesaria e ilegal á súa capacidade de opción entre as diversas

empresas prestadoras dos mesmos servizos, e isto prevalecese da súa posición de dominio no

mercado de servizos funerarios, na súa vertente de salas de velorio.” 

Esta mesma Resolución do Consello de Defensa da Competencia de Andalucía do 3 de marzo de

2021 (S/01/2021, TANATORIOS PROVINCIA DE HUELVA) continúa afirmando que:

“O  exercicio  da  liberdade  de  contratar,  nas  súas  dúas  vertentes,  non  pode  amparar

situacións  nas que  a  actuación  das  empresas  menoscabe a  posta  en  práctica  doutros

dereitos, é dicir, conferíndolles un valor absoluto. Así, non cabe dúbida de que a empresa

que desenvolve a súa actividade no ámbito dos servizos funerarios e decide construír un

tanatorio  ha  de  superar  diversas  barreiras,  entre  as  que  se  atopa  o  importante

investimento  económico  que  debe  afrontar.  Con  esa  iniciativa  pode  aspirar  de  forma

lexítima  a  ter  unha  vantaxe  competitiva  fronte  a  outras  empresas,  podendo  mesmo

alcanzar  unha  posición  de  dominio  no  mercado  de  referencia,  e  obter  o  consecuente

rendemento económico como retorno do seu investimento. Así,  cando outras empresas

competidoras solicítenlle o alugueiro da sala de velorio poderá fixar un prezo que, ademais

de  cubrir  os  seus  custos  e  a  amortización  das  instalacións,  permítalle  conseguir  un

beneficio razoable. É máis, poderá chegar mesmo a fixar o criterio da propia utilización

exclusiva e excluínte das súas instalacións cando as empresas funerarias competidoras

teñan a posibilidade de obter a prestación do servizo de velorio doutro provedor existente

no mesmo mercado. Nestes casos a liberdade de contratar da entidade titular do tanatorio

será compatible co exercicio da liberdade de empresa das competidoras, na medida en que

estas poderán desenvolver a súa actividade económica. 
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Con todo, se a liberdade de contratar na súa vertente negativa, ou sexa, de non contratar,

recoñécese  nuns  termos  absolutos  ata  comprender  incluso  a  denegación  dun  insumo

imprescindible para o exercicio dunha actividade económica, estarase a sacrificar de forma

innecesaria a liberdade de empresa de terceiros. Iso aboca, en suma, ao abuso de dereito

definido no artigo 7.2 do Código Civil: 

"A lei non ampara o abuso do dereito ou o exercicio antisocial do mesmo. Todo acto

ou omisión que, pola intención do seu autor, polo seu obxecto ou polas circunstancias

en que se realice exceder manifestamente os límites normais do exercicio dun dereito,

con dano para terceiro, dará lugar á correspondente indemnización e á adopción das

medidas xudiciais ou administrativas que impidan a persistencia no abuso". 

O exercicio  da  liberdade de  contratar  por  parte  das  empresas  atopa  tamén un  límite

noutra  liberdade  de  contratar,  a  dos  consumidores.  No apartado  2.2.1  da  presente

Resolución, dedicado á análise da demanda, fíxose referencia a que a modificación da Lei

do  Contrato  de  Seguro  pretendera  garantir  “unha  efectiva  liberdade  de  elección”  dos

consumidores sobre os prestadores de servizos funerarios no caso do seguro de decesos.

Con  todo,  esa  liberdade  de  elección  quedaría  baleira  de  contido  se  a  liberdade  de

contratación  das  empresas  titulares  de  tanatorios  concibísese  nuns  termos  absolutos,

admitíndose de plano a negativa para prestar os servizos de velorio. Por iso, unicamente

cabe entender o exercicio de ambas as liberdades en termos tales que unha delas non

impida o exercicio da outra, permitindo que ambas sexan compatibles entre si. 

O abuso no exercicio da liberdade de contratar polas empresas titulares de tanatorios

pode producir efectos paradoxais con respecto aos consumidores que solicitan os servizos

de velorio. Así ocorre cando ditas empresas esixen como condición para contratalos que se

inclúan outros non desexados: unicamente alúgase a sala de velorio no tanatorio se se

suma  a  prestación  do  resto  de  servizos  funerarios.  En  definitiva,  a  liberdade  de  non

contratar da empresa exércese de modo que se nega a liberdade de non contratar dos

consumidores.”

Do que se trata ao querer evitar esas situacións de abuso de posición de dominio na prestación do

servizo de tanatorio é garantir un escenario económico no que os operadores do sector poidan
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competir libremente e os consumidores poidan en liberdade elixir a empresa funeraria que queira

que  preste  os  seus  servizos.  A  utilización  dun  recurso  esencial  como  é  o  tanatorio,  nos

concellos  onde  é  a  única  instalación  existente,  para  tratar  de  alterar  o  funcionamento

competitivo dos mercados el dano para as empresas e consumidores, debe de ser valorado

negativamente por este Pleno.

A SUBDIC considera necesario que estas mesmas consideracións deben de aplicarse á eventual

“reserva” de salas do tanatorio a outros operadores, e non só á empresa vinculada ao tanatorio.

Sinala,  e  este  Pleno  ratifícao,  que  tales  reservas,  salvo  que  se  trate  de  servizos  diferentes

coincidentes no tempo, producirían o mesmo efecto de alterar o funcionamento competitivo dos

mercados e implicaría un abuso de posición de dominio. Enténdese razoable que, se á mesma hora

dúas empresas solicitan unha mesma sala para servizos diferentes, outórguese prelación á que

dispoña de reserva e pagase pola mesma. Pero non parece razoable que a existencia desa reserva

previa leve consigo que a prestación dos servizos funerarios do que solicita esa sala pasase ao que

a tenía reservada previamente e pola soa razón de ter a reserva desa sala.  Neste caso estaríase a

abusar do dereito adquirido de reserva de sala en prexuízo da liberdade do consumidor, tal e

como se recolle no exemplo sinalado na Resolución o Consello de Defensa da Competencia de,

Andalucía do 3 de marzo de 2021 (S/01/2021, TANATORIOS PROVINCIA DE HUELVA). 

Do que se trata de evitar  é a alteración das regras competitivas do mercado de servizos

funerarios mediante a utilización dun recurso como é o tanatorio co obxectivo de expulsar a

competidores que carecen desa instalación nunha determinada localidade onde existe, como

no caso de Poio, un único tanatorio. Isto sucederá cando se condicione o alugueiro da sala dese

tanatorio se vai unida á prestación do resto de servizos funerarios ou cando se nega esa sala sen

estar ocupada ou sen que exista unha solicitude de ocupación por ter unha preferencia xenérica a

empresa funeraria pertencente ao mesmo grupo que a sociedade titular dese tanatorio ou cando

se eleva de forma discriminatoria os prezos de alugueiro da sala, a cobranza de servizos ou a

política de descontos. 

5.5.-  Cuestión previa: o tanatorio como servizo esencial 

Na súa denuncia ALBIA afirma que: 
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“(…)  E  é  que  son varios  os  precedentes  nos  que  se  sinalou que  os  tanatorios  constitúen

instalacións  esenciais  para  o  mercado  da  prestación  de  servizos  funerarios,  polo  que  a

denegación  de  acceso  ás  instalacións  de  tanatorio  pode  eliminar  a  competencia  neste

mercado sen que exista unha xustificación obxectiva para iso”.

Como sinala o Tribunal de Xustiza no caso Óscar Bronner (sentenza do 26 de novembro de 1998), a

negativa de venda ou subministración é abusiva cando afecta a un produto ou servizo que é

“obxectivamente  necesario”  para  que  as  empresas  poidan  competir  eficazmente  no  mercado.

Considérase que un produto ten devandito carácter cando non existen no mercado “substitutivos

reais ou potenciais” que permitan aos competidores contrarrestar a denegación da venda polo

operador dominante. O termo utilizado na Comunicación 2009/C45/02, “necesidade obxectiva do

produto”, parece desprazar hoxe á noción de “recurso ou infraestrutura esencial” (essential facility)

coa que habitualmente se aludía a este requisito e que foi utilizada en numerosas ocasións pola

Autoridades que forman parte do sistema español de Defensa da Competencia respecto de os

tanatorios. 

Así  a Autoridade Nacional  da Competencia  de España considerou correcta a  cualificación dos

tanatorios como infraestruturas esenciais na Resolución do 20 de xuño de 2001, Expte. 495/00

Velorios Madrid e na Resolución do 5 de xullo de 2001, Expte. 498/00 Funerarias de Madrid. Na

Resolución do 11 de outubro de 2007, Expte. 616/06 Tanatorios Castelló, no seu Fundamento de

Dereito 7º,  sinala  que a  Comisión Nacional  da Competencia  “(…)  ha considerado que  cando os

tanatorios son xestionados por  unha empresa en réxime de  monopolio e  as  funerarias  carentes

destes servizos (de tanatorio) demándano, (os tanatorios) poden ser instalacións esenciais”. A CNMC

na  súa  Resolución  do  12  de  setembro  de  2017,  no  expediente  SAMAD/12/10,  TANATORIOS

COSLADA afirma que “(…) E é que debe notarse que os tanatorios son instalacións esenciais polo que

a denegación do servizo de tanatorio pode eliminar a competencia neste mercado, sen que exista

xustificación obxectiva para iso”.

Por tanto, o extinto Tribunal de Defensa da Competencia, a extinta CNC e a CNMC aínda que se

pronunciou que non existe posición de dominio naqueles municipios que contan con máis dun

tanatorio ofrecendo os seus servizos, consideran que en caso de presenza no municipio dun único
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tanatorio  a  condición  de  instalación  esencial  valorarase  dependendo  de  cal  sexa  o  servizo

requirido e en todo caso o será se o servizo sexa a de velación. Así non será o tanatorio unha

instalación esencial a efectos de, por exemplo, deixar un ramo de flores para o defunto, pero o  é

en caso de dar servizo a situacións de tránsito. No caso presente, o servizo afectado é a actividade

mesma do tanatorio,  é  dicir,  o  alugueiro de salas  de velorio co seu correspondente salga de

túmulo e por tanto débese considerar como unha infraestrutura esencial.

Tamén o Consello Galego da Competencia na súa Resolución do 10 de xullo de 2012 R 1/2012 -

TANATORIO  DE  VALGA (confirmada  pola  Sentenza  da  Sala  do  contencioso-administrativo  do

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 26 de novembro de 2015 no Recurso N.º 720/2015), nun

asunto similar ao que é obxecto deste expediente, cualifica como servizo esencial ao tanatorio o

que impón ás empresas titulares das mesmas a certas obrigacións: 

 

“A consideración dun produto ou servizo como “esencial”, como sucede cos tanatorios, supón

que a empresa titular/concesionaria do mesmo ten a obrigación legal de permitir o acceso a

outras empresas, neste caso, outros prestadores de servizos de tanatorio, en condicións non

discriminatorias.”

No mesmo sentido a Resolución da Autoridade Catalá da Competencia de 2 de xullo de 2015, no

Expdte. 41/2012 FUNERARIA FONTAL sinala que “Adicionalmente, hai que indicar que o feito de que

un tanatorio sexa de titularidade privada non foi un obstáculo á hora de valorar unha conduta desde

a perspectiva da LDC e valorar esta instalación como "infraestrutura esencial", (…)”

Pola súa banda, o Consello da Axencia da Competencia e da Regulación Económica de Andalucía

na súa Resolución do 16 de decembro de 2015, S/12/2015, TANATORIO PEDRERA, confirmada pola

Sentenza da Sala do Contencioso- Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía,

do 13 de xullo de 2017 no Recurso N.º 142/2016 (STSJ AND 8200/2017),  expresouse sobre este

tema nos seguintes termos: 

“Debe terse moi en conta que o uso do tanatorio para velar aos defuntos é unha práctica

cada vez máis xeneralizada nas familias, constituíndo un servizo básico para os consumidores,

practicamente insubstituíble por calquera outro. En consecuencia, tal como sinalabamos na
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nosa  Resolución  do  1  de  outubro  de  2014  S/15/2014  TANATORIOS  DE  HUELVA  S.L.  no

expediente  É-06/2012,  cabe  concluír  que  o  tanatorio  «se  converte  nun  elemento  case

imprescindible na oferta que realizan as empresas de servizos funerarios, chegando a ser

considerado,  en  diversas  ocasións  polo  TDC  como  “instalación  esencial”.  Nesta  orde  de

consideracións, resulta pertinente sinalar que o TDC ten establecido que naqueles casos en

que unha empresa explota economicamente unha infraestrutura, un recurso ou un activo que

resulta  esencial  para  a  prestación  por  terceiros  dunha  actividade  económica,  tal

infraestrutura ou activo constitúe un mercado de produto en si mesmo”. 

Tamén en leste mesma idea pronunciáronse os Tribunais  como na STS  do 9 de decembro de

201640 na  que  afirma  con  rotundidade  que  “A  consideración  dos  tanatorios  como  instalación

esencial  en  casos  como  o  que  nos  ocupa  (sala  de  veladores  como  paso  intermedio  entre  o

falecemento e a inhumación) é incuestionable a xuízo da Sala.”

Por iso é posible afirmar  o carácter esencial das instalacións de tanatorio  que se fai  faise

especialmente evidente nas localidades nas que como Poio existe un único tanatorio.

5.6.- Calificación xurídica dos feitos desde a perspectiva da LDC

5.6.1.- Abuso de posición de dominio: artigo 2 LDC

Á vista de senllas denuncias presentadas por ALBIA e FUNERARIA SAN MAURO, competidores

entre  si  como operadores  de  servizos  funerarios,  non  resultaría  reiterativo  lembrar,  sequera

someramente, as razóns da mesma nesta fase de cualificación xurídica. 

No presente  caso  resulta  acreditado  pola  SUBDIC  e  confirmado polas  propias  empresas  que

SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. é a propietaria ao 100% de TANATORIO DE POIO, S.L., e que, como

podería  presumirse  da  propiedade  total  dunha  sobre  a  outra  e  da  súa  relación  filial/matriz,

configúranse  como unha  unidade  económica  e  de  decisión  única,  por  moito  que  se  trate  de

persoas xurídicas diferenciadas e dotadas cada unha delas da súa propia personalidade xurídica.

40 (Recurso de Casación núm. 731/2014, STS 2567/2016 , da Sala do contencioso-administrativo)
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Por tanto, as denunciadas (TANATORIO DE POIO e SEPELIOS SAN MARCOS) que funcionan como

unha  única  unidade  económica  sendo  TANATORIO  DE  POIO  S.L.  a  titular  do  único  tanatorio

existente  no  municipio  de  Poio,  trataron  de  monopolizar  o  mercado  dos  servizos  funerarios

previos ao uso do tanatorio en favor dunha empresa (SEPELIOS SAN MARCOS) que é a propietaria

do 100% do capital do tanatorio e que actúa como matriz de TANATORIO DE POIO S.L.

Un aspecto para ter moi  en conta, como vén repetindo,  é  o contexto que se producen estas

condutas. No momento en que se produce a contratación destes servizos o consumidor atópase,

sen ningunha dúbida, nunha situación de claro desvalemento como consecuencia do falecemento

dun familiar ou un achegado o que fai aínda máis complicado a tramitación de toda a loxística do

triste evento. A iso vai unido, como vimos, o seu descoñecemento sobre a prestación dos servizos

funerarios. Nesa situación, as mercantís denunciadas saben perfectamente que o consumidor é

especialmente vulnerable e que o que desexa é pasar polo proceso da forma máis rápida posible,

coas menores complicacións e as menos dificultades. Así, non é difícil que poida verse forzado,

contra a  súa vontade,  a  cambiar  á  empresa de  servizos  funerarios  que  puidese  contactar  en

primeiro lugar, se con iso ten garantido a prestación do servizo de tanatorio na localidade onde

quere realizar o velorio. No momento en que todo isto prodúcese esa persoa trata de superalos

da  maneira  menos  complexa  e  sen  ter  que  superar  máis  retos  dos  inherentes  a  ese  fatal

momento.  Calquera actuación dunha empresa que trate de conseguir  ese efecto de alterar a

vontade desa persoa na elección da empresa funeraria, máis aló do reproche ético que merece, é

unha  conduta  contraria  á  competencia  e  ao  benestar  dos  consumidores,  fin  último

tradicionalmente asignado á defensa da competencia.  

Por estas razóns, o encaixe directo coa LDC atopámolo no seu artigo 2, que prohibe:

«1. […] a explotación abusiva por unha ou varias empresas da súa posición de dominio en todo

ou en parte do mercado nacional.

2. O abuso poderá consistir, en particular, en:

a) A imposición, de forma directa ou indirecta, de prezos ou outras condicións comerciais ou

de servizos non equitativos.
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b)  A  limitación  da  produción,  a  distribución  ou  o  desenvolvemento  técnico  en  prexuízo

inxustificado das empresas ou dos consumidores.

c) A negativa inxustificada a satisfacer as demandas de compra de produtos ou de prestación

de servizos.

d)  A  aplicación,  nas  relacións  comerciais  ou  de  servizos,  de  condicións  desiguais  para

prestacións equivalentes, que coloque a uns competidores en situación desvantaxosa fronte a

outros.

e) A subordinación da celebración de contratos á aceptación de prestacións suplementarias

que, pola súa natureza ou conforme os usos de comercio non garden relación co obxecto dos

devanditos contratos.

3.  A  prohibición  prevista  no  presente  artigo  aplicarase  nos  casos  nos  que  a  posición  de

dominio no mercado dunha ou varias empresas fose establecida por disposición legal.»

A SUBDIC cualificou os feitos denunciados como abuso de posición de dominio resultando de

aplicación o citado artigo 2 da LDC por unha ostensible concorrencia e adaptación das referidas

condutas ao previsto no devandito precepto, consistente eminentemente nun abuso desa posición

privilexiada, o que puido ser constatado neste expediente pola negativa inxustificada á prestación

de servizos e, nos supostos que accedía, realizábase en condicións non equitativas. 

Este Pleno ratifica esa cualificación. 

Resultando acreditado que as empresas obxecto do presente expediente (SEPELIOS SAN MARCOS

e TANATORIO DE POIO), son unha unidade económica e que actúan como tal no mercado e en

relación aos feitos concretos obxecto deste expediente, non cabe exporse a posible de existencia

dunha conduta prohibida polo artigo 1 LDC (“Condutas colusorias”), senón a de existencia dunha

conduta prohibida polo do artigo 2 LDC (“Abuso de posición dominante”). 
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5.6.2.- Requisitos para a existencia de abuso de posición de dominio.

A determinación de se existiu ou non abuso de posición de dominio esixe, como é pacífico tras

moitas Sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (por todas, tómese como referencia a

ditada polo Tribunal Xeral da Unión Europea, de 24/05/2012, Asunto T-111/08), acreditar que se

produce a concorrencia dos seguintes requisitos de forma sucesiva: 

1º.- A determinación dos mercados relevantes (tanto respecto do produto como do seu

ámbito xeográfico).

2º.- Dispoñer neses mercados relevantes de posición de dominio e, 

3º.- Determinar se as condutas denunciadas merecen o cualificativo de abusivas.

Esa secuencia con esas tres fases é a que imos seguir na presente Resolución.

O abuso de posición dominante é unha das prácticas anticompetitivas que xunto cos cárteles

adquiriron maior relevo nos últimos anos, sendo moi numerosas as decisións da Comisión Europea

e  as  resolucións  das  Autoridades  nacionais  da  competencia  que  sancionan  condutas  desta

natureza.  No  caso  de  España,  son  igualmente  moi  numerosas  as  resolucións  que  sancionan

condutas  abusivas  por  parte  de  operadores  económicos  que  ostentan  individual  ou

colectivamente posición de dominio en determinados mercados,  adoptadas tanto pola  CNMC,

como polas Autoridades Autonómicas da Competencia. 

5.6.2.1 Determinación do mercado relevante

No punto cuarto desta Resolución no que se trata sobre a “Caracterización do mercado” xa se

realizou un extensivo exame do mercado relevante tanto de produto como xeográfico. 

Así habemos visto que as condutas denunciadas prodúcense no mercado dos servizos funerarios

que,  nun  sentido  amplo,  comprende  todas  aquelas  actividades  que  se  realizan  desde  que  se

produce a defunción dunha persoa ata o momento do seu inhumación ou incineración, e máis

concretamente  no  mercado  de  servizos  de  tanatorio.  Neste  mercado  está  cada  vez  máis

estendido a realización do velorio do cadáver non no domicilio do falecido ou dos seus familiares
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máis  próximos  senón  nun  tanatorio.  Isto  obriga  ás  empresas  do  sector  que  non  contan  con

instalación de tanatorio na localidade onde os seus clientes desexan que se lles preste ese servizo

para recorrer á subcontratación a outras empresas funerarias que si dispoñen de tanatorio na

devandita  localidade,  o  que  converte  ás  entidades  prestadoras  destes  servizos  en  altamente

interdependentes. 

Por esta razón o que se debe de evitar é que a elección da empresa que vai prestar a maioría

deses servizos funerarios quede mediatizada por ser esa empresa a titular do tanatorio onde os

achegados desexan que teña lugar o velorio cando sexa o único existente nunha localidade, salvo

cando a elección desa empresa fíxose libremente polo consumidor. Como sinalou o Tribunal para

a Defensa da Competencia de Castela  e León, na súa Resolución do 13 de decembro de 2013

(expediente TDC/SAN/7/2013), ao advertir sobre os efectos antixurídicos que poden derivarse da

xestión exclusiva dun tanatorio nun termo municipal:

“O que a empresa concesionaria […] teña en exclusiva a xestión do Tanatorio Municipal, Salga

Velorio, único existente no municipio […], non implica, de ningún xeito, que  deba ser dita

empresa a contratada para os servizos funerarios, pois estaría a impoñer aos posibles

usuarios  unha  restrición  innecesaria  e  ilegal  á  súa  capacidade  de  opción  entre  as

diversas empresas prestadoras dos mesmos servizos, e isto prevalecese da súa posición

de dominio no mercado de servizos funerarios, na súa vertente de salas de velorio”41

En  canto  ao  mercado  xeográfico no  apartado  catro  desta  resolución  “Caracterización  do

mercado” fíxase no termo municipal de Poio, lugar onde está instalado o tanatorio que xestiona

SEPELIOS SAN MARCOS a través do seu filial TANATORIO DE POIO e estende o seu radio de acción

ao propio municipio, tal e como recoñeceu a xurisprudencia consolidada xa citada respecto de un

mercado tan singular como o dos servizos funerarios e de tanatorio. 

Como vimos, é tendencia xeneralizada o velar aos defuntos en instalacións como tanatorios xa

que se pasou do velorio na propia casa do falecido ao uso dos tanatorios que hoxe suplen a

función  que con anterioridade cumpría  o domicilio  como lugar  onde se  reunían os  familiares

veciños e amigos, razón que xustifica que o velorio no tanatorio, substitutivo do que se realizaba

no domicilio, prodúzase na mesma localidade onde o falecido estaba vinculado, de tal forma que

41  Énfase engadida
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os  familiares  non  consideren  como  alternativas  tanatorios  existentes  noutras  localidades

próximas ao do domicilio do falecido.

Ademais,  hai  que  ter  en  conta  a  xeneralización  do  seguro  de  decesos,  que  na  provincia  de

Pontevedra cobre ao 54,505% da poboación42 que, ata un certo límite, esvaece o custo que para os

familiares do falecido implican os servizos funerarios e a elección do tanatorio. Sendo o custo da

prestación  dun  servizo  outro  dos  elementos  determinantes  da  selección  entre  diversas

alternativas, no caso de que o falecemento este cuberto por ese seguro, para os familiares o

criterio  fundamental  da  elección  do  tanatorio  será,  polas  razóns  antes  sinaladas,  o  da

proximidade ao domicilio do falecido. Por iso, o prezo que derivaría da posible competencia entre

tanatorios de distintas localidades non é aínda un factor relevante para a determinación de cal vai

ser a instalación na que se realiza a velación do cadáver. Tal circunstancia só produciríase, no seu

caso, se o cliente puidese dispoñer de máis dunha alternativa nunha mesma localidade, xa que,

como vimos, que o tanatorio se sitúe na mesma localidade onde o falecido tivese o seu domicilio

vai ser o elemento determinante de elección de tanatorio.

Por iso, aínda que a representación das empresas denunciadas neste expediente alegue que existe

alternativa nas instalacións existentes en Pontevedra, localidade coa que Poio é limítrofe por un

dos  seus  lindes,  non pode considerarse,  en  ningún  caso,  como unha  alternativa  que  permita

ampliar o mercado relevante xeográfico de tanatorios no presente expediente.

Xa vimos no punto cuarto desta Resolución na “Caracterización do mercado” un extenso exame

do mercado relevante xeográfico. 

De acordo con iso, coa achega realizada pola SUBDIC, coa documentación obtida tras a práctica

das  actuacións  complementarias  acordadas  por  este  Pleno,  coa  postura  das  Autoridades  de

competencia recollidas nas súas resolucións e coas decisións da xurisprudencia que examinamos,

este  Pleno  ratifica  o  carácter  local  circunscrito  ao  municipio  de  Poio  como  mercado

xeográfico relevante no presente expediente.

42  De acordo con o xa citado Informe de UNESPA “O seguro de decesos en 2020” ao peche de 2020, o 
seguro de decesos daba cobertura ao 54,50% da poboación na provincia de Pontevedra.
https://www.unespa.es/main-files/uploads/2021/05/O-seguro-de-decesos-en-2020-FINAL.pdf
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A documentación achegada por TANATORIO DE POIO SL e ALBIA despois de ser acordado polo

Pleno a práctica da realización de actuacións complementarias, confírmao. 

Así se pode ver que familiares de falecidos que eran clientes de ALBIA e que querían que o velorio

se realizase no tanatorio de Poio ante a imposibilidade de que se puidese levar a cabo por non

garantir a empresa titular dese tanatorio (TANATORIO DE POIO S.L) unha sala a ALBIA, optaron

por cambiar de empresa funeraria (de ALBIA a SEPELIOS SAN MARCOS) para desta maneira ter

asegurada unha sala nese tanatorio. Non contemplaron outras alternativas para velar ao falecido

noutro tanatorio doutro municipio (Pontevedra) xa que, como vimos, por regra xeral, búscase que

o velorio teña lugar na mesma localidade onde o falecido estaba vinculado.

Isto dedúcese do exame da relación de solicitudes de sala enviadas por ALBIA a TANATORIO DE

POIO S.L desde o 1 de outubro de 2019 ata 31 decembro de 2021 e das facturas emitidas por

TANATORIO DE POIO S.L. pola cesión de sala no tanatorio onde aparece a empresa funeraria e o

nome da persoa falecida: 

A) De acordo con a documentación achegada por ALBIA, desde o 1 de outubro do 2019 ata

decembro de 2019, ALBIA envío 16 (dezaseis) solicitudes de sala a TANATORIO DE POIO S.L.

para atender ás peticións dos seus clientes que querían velar ao falecido no tanatorio de

Poio. De ningunha desas solicitudes exista proba que acredite que houbese contestación

por parte de TANATORIO DE POIO S.L confirmando esa solicitude nin existe proba de que

fose concedida a sala solicitada a ALBIA. 

Pero os achegados deses 16 falecidos (é dicir, o 100% de todos eles) obtiveron sala no

tanatorio de Poio cando cambiaron de empresa funeraria, pasando a prestar os servizos

funerarios os denunciada SEPELIOS SAN MARCOS SL, como se acredita coas facturas polo

alugueiro da sala emitidas por TANATORIO DE POIO S.L durante o ano 2019 niso catorce

supostos nas que a cesión da mesma para velar a eses falecidos facturouse a SEPELIOS

SAN MARCOS SL e non a ALBIA a pesar de solicitala.

É dicir, todos eses clientes de ALBIA que solicitaron velar ao falecido en Poio e que non

obtiveron confirmación de confirmación de sala no tanatorio de Poio por parte da empresa

titular do mesmo (pertencente grupo SEPELIOS SAN MARCOS) na opción que tiñan entre
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elixir  realizar  o  velorio  no  tanatorio  de  Poio  tendo que  cambiar  para  iso  de  empresa

funeraria ou elixir outro tanatorio noutro concello distinto da o que estaba vinculado o

falecido, todos elixiron pola velación en Poio véndose obrigados a cambiar de empresa

funeraria. 

Iso implicou un evidente beneficio económico para SEPELIOS SAN MARCOS (e  un grave

prexuízo económico para ALBIA) xa que con esa actuación conseguiu que eses 16 clientes

que habían elixido a ALBIA para a prestación dos servizos funerarios, pasasen a ser os seus

clientes.

B) De acordo con a documentación achegada por ALBIA, desde o 1 de xaneiro de 2020 ata

31 decembro de 2020 envío 28 (vinte e oito) solicitudes de sala a TANATORIO DE POIO S.L.

para  atender  ás  peticións  dos  seus  clientes  que  querían  velar  ao  falecido  en  Poio.

Tampouco  neste  caso  de  ningunha  desas  solicitudes  existe  proba  que  acredite  que

houbese contestación por parte de TANATORIO DE POIO S.L nin existe proba de que fose

concedida a sala solicitada a ALBIA. 

27 dos achegados deses falecidos (o 96% de todos eles) obtiveron sala no tanatorio de

Poio cando cambiaron de empresa funeraria, pasando a prestar os servizos funerarios os

denunciada SEPELIOS SAN MARCOS SL, como se acredita coas facturas polo alugueiro da

sala emitidas por TANATORIO DE POIO S.L durante o ano 2020 neses vinte e sete supostos

nas  que  a  cesión  da  mesma  para  velar  a  eses  falecidos  facturouse  a  SEPELIOS  SAN

MARCOS SL e non a ALBIA a pesar de solicitala.

É dicir, o 96% dos clientes de ALBIA que durante o ano 2020 solicitaron velar ao falecido en

Poio e que non tiveron confirmación da cesión de sala por parte da empresa titular do

tanatorio (pertencente grupo SEPELIOS SAN MARCOS)  na opción que tiñan entre elixir

realizar o velorio no tanatorio de Poio, tendo que cambiar de empresa funeraria, ou elixir

outro tanatorio noutro concello distinto da o que estaba vinculado o falecido, elixiron a

velación en Poio véndose obrigados a cambiar de empresa funeraria.  

Tamén iso implicou un evidente beneficio para SEPELIOS SAN MARCOS (e un grave prexuízo

económico  para  ALBIA)  xa  que  conseguiu  que  27  clientes  que  elixira  a  ALBIA  para  a
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prestación  dos  servizos  funerarios  vísense  obrigados  cancelar  a  súa  contratación  con

ALBIA e a contratar a SEPELIOS SAN MARCOS para poder ter unha sala no tanatorio de

Poio.

C)  De  acordo  con  a  documentación  achegada  por  ALBIA,  desde  xaneiro  do  2021  ata

decembro de 2021 ALBIA enviou 30 (trinta) solicitudes de sala a TANATORIO DE POIO S.L.

para  atender  ás  peticións  dos  seus  clientes  que  querían  velar  ao  falecido  en  Poio

(Exclúense as solicitudes repetidas). Tampouco neste caso, de ningunha desas solicitudes

existe proba que acredite que existise contestación por parte de TANATORIO DE POIO S.L.

nin existe proba de que fose concedida a sala solicitada a ALBIA.

Pero 26 dos achegados deses falecidos (é dicir,  o 87% de todos eles) obtiveron sala no

tanatorio de Poio cando cambiaron de empresa funeraria, pasando a prestar os servizos

funerarios os denunciada SEPELIOS SAN MARCOS SL, como se acredita coas facturas polo

alugueiro da sala emitidas por TANATORIO DE POIO S.L durante o ano 202043.

É dicir, o 87% dos clientes de ALBIA que durante o ano 2021 solicitaron velar ao falecido en

Poio e que non tiveron confirmación da cesión de sala por parte da empresa titular do

tanatorio (pertencente grupo SEPELIOS SAN MARCOS) na opción que tiñan entre elixir o

tanatorio  de  Poio,  tendo  que  cambiar  de  empresa  funeraria,  ou  elixir  outro  tanatorio

noutro concello distinto da o que estaba vinculado o falecido, elixiron a velación en Poio. 

De novo esta actuación de TANATORIO DE POIO S.L implicou un grave prexuízo económico

para ALBIA (e un evidente beneficio para SEPELIOS SAN MARCOS) xa mentres ALBIA vía

cancelar  o  encargo  deses  26  clientes,  SEPELIOS  SAN  MARCOS  obtiña  desta  irregular

maneira outros 26 clientes.

43  Isto confírmase coas declaracións escritas de familiares de falecidos que manifestan que contrataran con 
ALBIA a prestación integral do servizo funerario e que, ante a negativa do titular do tanatorio de Poio de 
dar acceso á sala a ALBIA, ten que cancelar o encargo realizado a ALBIA. Pero todas persoas obteñen 
unha sala nese tanatorio contratando a SEPELIOS SAN MARCOS como se acredita coas facturas 
emitidas por TANATORIO DE POIO  A relación deses falecidos dos cales os seus familiares ou achegados 
cancelan o servizo con ALBIA por non poder velar o seu cadáver no tanatorio de Poio ao denegar 
TANATORIOS DE POIO a sala a esta empresa, pero que con todo obteñen sala nese tanatorio contratado 
a SEPELIOS SAN MARCOS, empresa matriz de TANATORIO DE POIO, é a seguinte: ****** 
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É evidente o grave prexuízo que iso supuxo para as empresas denunciantes,  en especial para

ALBIA a cal antes de iniciarse esta irregular conduta por parte de TANATORIO DE POIO, era a

primeira empresa no alugueiro das salas dese tanatorio como se pode ver da relación de facturas

emitidas por TANATORIO DE POIO SL desde o 1 de xaneiro de 2019 ao 1 de outubro de 2019, data

sinalada por SEPELIOS SAN MARCOS e TANATORIO DE POIO a ALBIA, a partir da cal lle indicaban

que  unicamente podería  velar  falecidos  no  tanatorio  de  Poio  se  realizaba  o  servizo  fúnebre

completo  a  empresa  propietaria  de  tales  instalacións  (SEPELIOS  SAN  MARCOS).  Pero  esa

diminución económica para as denunciantes non só foino no seu volume de negocio senón tamén

a súa reputación e capacidade futura de facer negocio. 

Isto acredita que para esas persoas non era substituíble a localidade onde velar o cadáver, que

non era reemplazable Pontevedra por Poio, que non era substituíble o tanatorio de Poio polo

tanatorio noutra localidade,  aínda que esta fose Pontevedra,  o  que é un elemento máis para

acreditar o carácter local  deste mercado que se limita ao ámbito do municipio de Poio.  Este

mesmo criterio  recóllese na aludida Resolución S/01/2021, TANATORIOS PROVINCIA DE HUELVA,

do Consello de Competencia de Andalucía que sinala:

“A insubstituibilidade a que se fai mención resulta, como xa se manifestou, do feito de que

para as familias non é indiferente que o velorio se produza nun municipio ou outro, aínda que

ambos estean próximos entre si.  A evidencia deste dato ponse de manifesto a través das

declaracións  que  os  propios  familiares  dos  falecidos  realizaron  no  presente  expediente:

acudiron  aos  dous  tanatorios  da  cidade  de  Huelva,  que  se  atopan  a  un  quilómetro  do

cemiterio, e cando se lles denegou a sala de velorio en ambos, presentaron follas de queixas

e reclamacións para que se lles concedese; finalmente, uns chegaron a aceptar as condicións

impostas pola empresa titular do tanatorio para que o velorio puidese celebrarse alí, outros

se  viron  obrigados  a  elixir  o  tanatorio  doutro  municipio  (Punta  Sombría)  e  tiveron  que

xustificar ante os asistentes que o velorio non tivese lugar en Huelva capital.”

Por iso,  aínda que a defensa das empresas denunciadas foi a de tratar de estender o ámbito

xeográfico  do  mercado  de  referencia  máis  aló  da  localidade  de  Poio,  considérase  acreditado

suficientemente  neste  expediente  a  vinculación  tanatorio/localidade  tanto  pola postura  das

Autoridades de competencia recollidas nas súas resolucións e as decisións da xurisprudencia que
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xa examinamos como pola  actuación dos  clientes que están dispostos a cambiar  de empresa

funeraria para ter así asegurado o acceso ás instalacións dun concreto tanatorio, o que desmente

calquera  presunta  substituibilidade respecto  de  outra  instalación  de  tanatorio  nun  municipio

diferente do inicialmente elixido polos clientes.

5.6.2.2 Dispoñer neses mercados relevantes de posición de dominio

Determinado o mercado relevante o segundo elemento para a determinación de se existiu ou non

abuso de posición de dominio sería o da confirmación da posición de dominio, é dicir, determinar

se a empresa ou empresas investigadas dispoñen respecto de devandito mercado e, como no

presente caso, os conexos con aquel, dunha verdadeira posición de dominio. 

Debe apuntarse que os precedentes das diferentes autoridades administrativas independentes

como  son  a  CNMC  —inclusive  da  extinta  CNC—  ou  as  autoridades  autonómicas,  así  como  a

abundante  xurisprudencia  dos  tribunais,  incluído  por  suposto  o  TJUE,  resulta  un  número

extraordinario en referencias para a determinación da posición de dominio. Como unha mostra

delas atópase interesante resaltar a mención á  recente Resolución do Consello de Defensa da

Competencia  de  Andalucía,  do  3  de  marzo  de  2021  (S/01/2021,  TANATORIOS  PROVINCIA  DE

HUELVA44).  As prácticas examinadas eran substancialmente idénticas ás que se examinaron no

presente expediente sancionador, enmarcando de forma moi clara e didáctica a cuestión: 

“Para analizar se unha empresa goza ou non de posición de dominio habería que valorar o seu

poder de mercado e independencia de comportamento en función de varios factores, entre os

que  destaca  a  cota  de  mercado,  as  barreiras  de  entrada  e  o  poder  de  negociación  da

demanda. 

En canto á cota de mercado, non existen regras precisas para determinar a partir de que cota

consideraríase unha posición dominante nun mercado relevante determinado. Con todo, a

grandes liñas si pode afirmarse que en xeral unha cota de mercado alta e estable no tempo

sería máis indicativa de dominio que pola contra. E tamén, que non é probable que haxa

dominio se a cota da empresa no mercado de referencia está por baixo do 40% 

44  Páxinas 80 e ss. Nesta Resolución o Consello de Defensa da Competencia de Andalucía reproduce o que 
xa afirmara na súa Resolución do 27 de setembro de 2012 (S/12/2012, TANATORIOS DE HUELVA)
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No presente caso a cota de mercado é do 100% nos municipios de Almonte, Ayamonte, Beas,

Bonares,  Cartaya,  Escacena,  Fiúnchos,  La  Palma del  Condado,  Moguer,  Néboa,  Poboa  de

Guzmán,  Rociana del  Condado,  San Bartolomé de la  Torre,  San Juan del  Puerto e  Santa

Bárbara  de  Casa,  porque  no  mercado  xeográfico  definido  por  cada  un  deles,  só  hai  un

tanatorio que dispoña do servizo de sala de velorio. Como se expresou anteriormente, no

momento no que se produce  o falecemento,  a familia  do defunto nin sequera exponse a

posibilidade de desprazarse, tanto ela como os seus achegados, a unha localidade distinta

daquela na que se atopa situado o cemiterio, pois o que tentan é que o doloroso transo que

han de soportar transcorra no menor tempo posible.  Por iso é polo que se considere que

non existe substituibilidade da demanda entre o servizo de velorio do tanatorio dos

municipios  anteriormente  relacionados  e  o  correspondente  aos  tanatorios  das

localidades máis próximas. 

Ademais, a cota de mercado é estable no tempo, pois as barreiras de entrada impostas polos

incoados  -analizadas  no  apartado  3.1  a  3.14  desta  Resolución  levan  a  considerar  que  as

respectivas entidades titulares de cada un dos tanatorios citados, teñen unha clara posición

de dominio ou case monopolio artificial.”45

O  poder  de  mercado  maniféstase  no  exercicio  de  comportamentos  que  unha  empresa  que

estivese sometida a competencia suficiente non podería realizar ou de facelos levaría consigo

unha importante consecuencia negativa pola existencia desoutros competidores. Se esa empresa

ve condicións para modificar no seu propio beneficio e en prexuízo dos consumidores algunha das

circunstancias do mercado en termos que non podería facelo en caso de existir libre competencia,

gozaría desa posición de dominio.

No presente expediente a empresa  TANATORIO DE POIO S.L (pertencente grupo SEPELIOS SAN

MARCOS) é titular do único tanatorio existente no municipio de Poio, o que atribúe á devandita

empresa, e tamén ao grupo ao que pertence, o 100% do mercado de referencia no municipio de

Poio que, como vimos, considérase nesta Resolución como o ámbito xeográfico de referencia. E

como se sinala na Proposta de Resolución da SUBDIC, aínda que se compartise – o cal non ocorre -

a tese alegada polos denunciados de que o mercado xeográfico debía incluír a cidade limítrofe de

45  Énfase engadida
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Pontevedra unida a Poio por unha ponte, na medida en que ata a finais de 2020 ALBIA abre o seu

propio tanatorio en Pontevedra, SEPELIOS SAN MARCOS controlaba igualmente as instalacións

desa natureza existentes no municipio de Pontevedra. 

En consecuencia, entende este Pleno que a cota de mercado referida outorga a TANATORIO DE

POIO (pertencente grupo SEPELIOS SAN MARCOS) un poder de mercado absoluto no mercado dos

servizos de tanatorio en Poio que, como veremos, traslada ilexitimamente, “upstream”, a outros

mercados  conexos,  como  é  o  da  prestación  dos  servizos  funerarios  previos  e  posteriores  á

estancia no tanatorio, instrumentando a ese tanatorio para reducir  a capacidade de competir

doutras empresas funerarias que non pertencen ao grupo SEPELIOS SAN MARCOS.

As  empresas  funerarias  denunciantes  non  puideron  exercer  nin  poden  exercer  unha  especial

presión sobre TANATORIO DE POIO (pertencente grupo SEPELIOS SAN MARCOS) como se viu no

cesamento de actividade das mesmas  a  pesar  de  aglutinar  algunha delas  (ALBIA)  un volume

destacado de servizos. En consecuencia, as empresas clientes de TANATORIO DE POIO debido ao

poder de mercado da mesma ao ser titular do único tanatorio de Poio carecen fronte a ela de

poder de negociación e non poden expor de ningún xeito contraestratexias realistas, eficaces e

tempestivas fronte a ese poder absoluto do mercado de TANATORIO DE POIO.

Por o exposto, a realidade neste expediente é que a existencia dun único tanatorio no mercado

xeográfico de referencia  outórgalle a SEPELIOS SAN MARCOS a capacidade de actuar libre de

condicionantes competitivos, de tal maneira que pode actuar con esa independencia respecto de

competidores e clientes á que se refire a xurisprudencia comunitaria para cualificar esa situación

como posición de dominio46. 

Por iso, existan ou non barreiras de entrada para a implantación doutra instalación de tanatorio

na localidade, algo que alegan o denunciados pero que dependería da previsión no plan municipal

de chan para desenvolver tal actividade e da concreta regulación xeral sobre compatibilidade de

46  Sentenza do 14 de febreiro de 1978 do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas United Brands 
Company and United Brands Continental BV c. Comisión das Comunidades Europeas, Asunto 27/76, Rec. 
1978. Esta sentenza proporcionou a que, a partir dese momento, foi a súa definición constante de 
“posición dominante”. E así no seu parágrafo 65 considera como tal á “(…) posición de poder económico 
dunha empresa que lle permite obstaculizar o mantemento dunha competencia efectiva no mercado de 
referencia, ao darlle a posibilidade de actuar en boa medida independentemente dos seus competidores, 
dos seus clientes e en definitiva dos consumidores”.
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usos, atendendo á normativa autonómica en materia sanitario mortuoria47 así como da existencia

de demanda suficiente que xustificase duplicar o número de tanatorios existentes no municipio de

Poio que garantise o retorno do investimento que iso esixiría  que,  de acordo con a  reducida

facturación dos últimos anos de TANATORIO DE POIO, non parece que sexa posible48, o certo é

que a realidade do presente expediente é a da existencia dun único tanatorio cuxa titularidade

permite a quen a detente facer un uso abusivo e anticompetitivo do mesmo, tanto na súa política

comercial ou de prezos como na negativa ou dificultade en acceder ao mesmo por parte de rivais

noutro mercado diferente, pero conexo, como é o dos servizos funerarios distintos do tanatorio. 

No que respecta a as barreiras de entrada, este Pleno considera, como sinala a Resolución do

Consello de Defensa da Competencia de Andalucía do 16 de decembro de 2015, Expte. S/12/2015,

TANATORIO PEDRERA (confirmada pola Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía do

13 de xullo de 201749), que existen nos mercados de referencia obxecto de análise, dous tipos de

barreiras unhas de carácter normativas e outras técnicas e económicas:

a)  Barreiras  normativas:  que serían aqueles  requisitos  e  condicionamentos normativos que se

impoñen á entrada e cuxo cubro, na práctica, poidan resultar excesivo para os novos entrantes

como a  esixencia  de  autorización  municipal,  a  normativa autonómica sobre  policía  mortuoria

(Decreto 151/2014, do 20 de novembro, de sanidade mortuoria de Galicia) que contempla todos os

requisitos que han de cumprir as devanditas infraestruturas.

b) Barreiras técnicas e económicas: no mercado de servizos de tanatorio tamén existen barreiras

de entrada de carácter técnico e económico. Por unha banda, debido á complexidade que supón

todo  o  proceso  de  posta  en  marcha  dun  tanatorio  así  como a  súa  explotación  xa  que  está

sometida a unha complicada normativa de carácter urbanístico, sanitario e ambiental, e por outro

polo elevado volume de investimento necesario para a súa posta en marcha. Esa elevada inversión

en capital fixo, necesaria para iniciar a actividade, condiciona a rendibilidade do investimento e os

prazos de recuperación da mesma, e pode actuar como unha barreira á entrada no sector, xa que

47  STS do 20 de decembro de 2021 F.J. Cuarto, STS 4938/2021 - ECLI:É:TS:2021:4938 
48  Existen, como veremos, un número considerable de barreiras de entrada (previsión ou non en plan 

municipal de chan, elevado investimento e moi reducida facturación para poder recuperar ese 
investimento) que constitúen obstáculos financeiros e prácticos dificilmente salvables para os 
competidores. 

49  https://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/
sentencia%20TSJA%2013-07-2017.pdf
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se precisa un tamaño mínimo para garantir unha facturación suficiente para poder rendibilizar

dita investimento. A facturación anual do único tanatorio de Poio que, conforme á documentación

achegada por TANATORIO DE POIO, foi de 38.670,00 euros durante o ano 2020 e de 37.765,00

euros durante o ano 2021, contía que se reduciría en caso de ser máis dun xa que a demanda de

servizos funerarios é constante e previsible porque depende das defuncións dos habitantes do

municipio. Todo iso fai moi difícil garantir a recuperación do investimento.

En  leste  mesmo sentido  pronunciouse  o  Tribunal  de  Defensa  da  Competencia  de  Aragón na

Resolución  do  21  de  xullo  de  2016  Expte.  8/2013,  ASUNTO  “FUNERARIAS  ZARAGOZA”  cando

manifesta: 

“Respecto  a  esta  cuestión  sinalar  que  si  existen  as que  poderiamos denominar  barreiras

técnicas fundadas nas condicións de custos, xa que, en contra do indicado pola empresa sobre

o  baixo  investimento  que  necesitan  este  tipo  de  instalacións,  non  parece  que  sexan

investimentos fáciles de asumir por pequenas empresas ou unha empresa que comeza a súa

andaina  comercial  no  sector,  polo  menos  se  se  trata  de  activos  cunha  capacidade  de

instalación  similar.  Neste  sentido  e  a  modo  de  exemplo,  pódese  indicar  que  o  tanatorio

Centro situado en Camiño As Torres de Zaragoza supuxo un investimento dun millón de euros

como indica FUNESPAÑA na súa páxina web (para a rehabilitación e adaptación do edificio da

antiga Consellería de Familia e Asuntos Sociais. Tamén noticias publicadas en prensa revelan

o custo considerable da construción dun novo tanatorio: “«Durante o primeiro trimestre do

ano  próximo,  o  grupo  pechará  un  período  de  novas  construcións  coa  inauguración  do

tanatorio de Conil  en Cádiz,  no que investiron dous millóns de euros,  e  o de Villamartín

tamén en Cádiz, cun custo de 1,8 millóns de euros. Este ano abriron ademais o de Almuñécar

en Granada, cun investimento de 3 millóns de euros e recentemente o de Aldaia, en Valencia,

de dous millóns de euros.” 

Tamén, por último, o Consello Vasco da Competencia na súa máis recente Resolución do 26 de

setembro  de  2022  Resolución  341-SAN-2020 Tanatorios  de  Guipúscoa  identifica  barreiras  de

entrada neste mercado ao sinalar que:

“87. No que respecta a as barreiras de entrada para a instalación de tanatorios, obsérvanse

barreiras normativas e económico-técnicas. Respecto diso, TADOSA alega que as barreiras
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de entrada ao mercado diminuíron de  maneira  sensible  dado que se ha liberalizado o

sector.

Aínda que, reducíronse as barreiras de entrada normativas tras a liberalización, iso non

quere dicir que desaparecesen; de feito, persisten barreiras de índole urbanística e a elas

fai  referencia  a  propia  REKALDE  (FURESA)  nos  recursos  administrativos  e  xudiciais

interpostos para facer fronte á implantación por parte de ALBIA dunha nova instalación

funeraria xunto á súa de Errekalde.  

En  canto  ás  barreiras  de  índole  técnico-económica,  por  unha  banda,  o  chan  en  San

Sebastián  é  escaso  e  caro  e,  por  outra  banda,  o  investimento  para  realizar  para  a

instalación  dunha  infraestrutura  funeraria  debe  poñerse  en  relación  coas  súas

posibilidades de amortización.”

Acredítanse,  por  tanto,  a  posible  existencia  de  barreiras  na  entrada  no  mercado  dunha

competencia potencial que dificultan a súa implantación en tempo razoable. 

A documentación achegada por TANATORIO DE POIO SL, despois de ser acordado polo Pleno a

práctica  da realización de  actuacións  complementarias,  acredita  esa posición de  dominio  que

permite  ás  empresas  denunciadas  expulsar  do  mercado de  referencia  a  outros competidores

como son ALBIA e  FUNERARIA SAN MARCOS.  Moi  significativa  é  a  desaparición  de  ALBIA da

facturación que a empresa titular do tanatorio de Poio (TANATORIO DE POIO) envía a este Pleno

pola  cesión  de  salas  do  tanatorio  para  partir  do  mes  de  outubro  de  2019.  Isto  significa  o

cesamento completo da actividade ALBIA no mercado de referencia cando con anterioridade a esa

data  era  a  empresa  que  tiña  a  maior  actividade  e  en  máis  ocasións  alugaba  as  salas  dese

tanatorio.

Así, desde xaneiro de 2019 ata o 30 de setembro dese mesmo ano ALBIA supoñía o 57% de todas

as facturas emitidas por TANATORIO DE POIO pola cesión das salas do devandito tanatorio, cun

total  de  63 facturas.  Pero,  en cambio,  desde o 1  de  outubro de 2019,  como consecuencia  da

comunicación do 25 de setembro de 2019 pola que TANATORIO DE POIO nega o acceso ás salas a

ALBIA,  esta  desaparece  totalmente  da  facturación  de  TANATORIO  DE  POIO  e  esta  mesma
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situación continua durante os anos 2020 e 2021, nos que nin unha só factura emite TANATORIO

DE POIO a nome de ALBIA. 

O poder de mercado que a TANATORIO DE POIO  (pertencente grupo SEPELIOS SAN MARCOS)

outórgalle o ser titular do único tanatorio existente en Poio e que traslada ilexitimamente ao

mercado  conexo  de  prestación  dos  servizos  funerarios  previos  e  posteriores  á  estancia  no

tanatorio, é tan absoluto que elimina a capacidade de competir daqueloutras empresas funerarias

que decide o grupo SEPELIOS SAN MARCOS.

Esa posición de dominio permitiu ao titular do único tanatorio de Poio desviar os servizos

funerarios,  distintos  do  tanatorio,  que  foran  libremente  elixidos  polos  achegados  dos

falecidos en favor da empresa matriz titular desa tanatorio (SEPELIOS SAN MARCOS). Estes

desvíos non foron de pouca contía xa que, como vimos, no ano 2019 (desde o mes de outubro) o

100% dos que elixiran a ALBIA e querían a velación no tanatorio de Poio cancelaron o seu encargo

e contrataron a SEPELIOS SAN MARCOS, no ano 2020 esa porcentaxe foi do 96% e no ano 2021 do

87%. Isto acredita que a titularidade dese único tanatorio de Poio outorgoulle a capacidade de

actuar libre de condicionamentos competitivos, nunha medida apreciable e lle otorgou un poder

de mercado tan significativo no mercado de referencia que lle permitiu privar ilexitimamente de

negocio aos seus competidores nos devanditos servizos e obrigar ás familias para realizar unhas

tarefas como a contratación do tanatorio e o cambio de prestador dos servizos funerarios que

inicialmente elixiran, nuns momentos especialmente difíciles para eles.

Como sinala a SUBDIC a singularidade do presente caso, que confirma a súa finalidade e efectos

anticompetitivos  graves,  é  que  as  empresas  denunciantes  afectadas  polas  prácticas  das

denunciadas, son dúas empresas con perfís moi diferentes pero que ven igualmente privadas de

poder de negociación algún. Así, mentres ALBIA é unha empresa de dimensión nacional que forma

parte  dun  grupo  integrado  vertical  e  horizontalmente  tamén  a  nivel  nacional,  o  segundo

denunciante, FUNERARIA SAN MAURO SL é unha empresa moito máis pequena e de dimensión

local especializada unicamente nos servizos funerarios. Con todo e a pesar de ser eses dous perfís

tan diferentes ambas denuncian que soportan unhas prácticas substancialmente idénticas, que

minguan  non  só  o  seu  volume  de  negocio  (como  vimos),  senón  tamén  a  súa  reputación  e

capacidade de facer negocio no futuro, sen descoñecer o grave prexuízo causado ás familias.
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En  conclusión  este  Pleno  considera  acreditado  no  presente  expediente  que  SEPELIOS  SAN

MARCOS,  a  través do  seu control  sobre  TANATORIO DE  POIO,  ten un  poder  de mercado

incuestionable no mercado xeográfico definido, que lle permite actuar con independencia

respecto  de  os  seus  competidores, poder  que  se  estende  desde  os  servizos  de  tanatorio

lexitimamente obtidos a outros mercados conexos dependentes daquel como é o dos servizos

funerarios previos e posteriores ao de tanatorio do que, entendemos benefíciase ilexitimamente a

empresa SEPELIOS SAN MARCOS, en prexuízo dos seus competidores nos devanditos mercados e

dos consumidores e usuarios que demandan estes servizos, ademais do de tanatorio. 

5.6.2.3.-  Determinar  se as  condutas denunciadas merecen o cualificativo  de abusivas  desde o

punto de vista da competencia.

Como  sinala  a  SUBDIC  na  súa  Proposta  de  Resolución,  debemos  de  lembrar  que  non  está

prohibido que unha empresa teña unha posición de dominio nun determinado mercado. Que unha

empresa téñao non é de por se contrario nin ao art. 102 do TFUE nin ao art. 2 da LDC. O que si é

contrario a eses artigos é que esas empresas dominantes utilicen ese poder de maneira abusiva,

xa que os abusos de posición dominante no noso ordenamento xurídico están prohibidos sen máis

excepcións que a exención legal do art. 4 da LDC e a regra de menor importancia do art. 5 da LDC.

O  poder  de  mercado  é  nalgunhas  ocasións  inevitable,  como  pode  suceder  nos  monopolios

naturais, así como tamén nos monopolios legais, incluídos os adquiridos de forma temporal e

máis ou menos ampla en virtude de creacións amparadas polos dereitos de propiedade industrial

ou  intelectual.  Noutras  ocasións  pode  alcanzarse  de  maneira  plenamente  lexítima  como

consecuencia do propio éxito dun operador que, ao presentar un determinado produto ou servizo,

“conquista” con el os mercados. Pero iso non implica que esas empresas non teñan o dereito para

seguir  competindo,  se  o  teñen.  O  que  o  lexislador  non  quere  que  suceda  é  que  dispoñendo

lexitimamente eses operadores de devandito poder de mercado realicen prácticas que poidan

reputarse obxectivamente como abusivas. 

79
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal



Pero  o  que  se  quixo  o  lexislador  europeo  e  nacional50 é  que  esas  empresas  que  gozan  desa

posición  de  dominio  asuman  unha  especial  responsabilidade  de  tal  maneira  que  no  seu

comportamento non utilicen ese poder de mercado para excluír aos competidores ou para obter

uns beneficios que non obterían se o mercado fose competitivo. Esta especial responsabilidade

das empresas en posición de dominio xa foi recollida fai case catro lustros polo entón Tribunal de

Xustiza das Comunidades Europeas na súa sentenza do 9 de novembro de 1983 ao sinalar que: 

“(…)  En efecto,  a acreditación da  existencia  dunha posición dominante non implica,  en si

mesma, ningún reproche á empresa de que se trate, supoñendo tan só que incumbe a esta,

independentemente das causas que expliquen dita posición, unha responsabilidade especial

de non impedir, co seu comportamento, o desenvolvemento dunha competencia efectiva e

non falseada no mercado común.”51 

Esta especial responsabilidade implica unha especial actuación dese operador que deberá de ser

distinta  da  daqueles  que  non  se  atopan  nesa  posición  de  dominio,  o  que  significará  que

comportamentos  que  serían  perfectamente  lícitos  para  unha  empresa  que  non  se  atopa  en

situación de dominancia podería ser considerados como abusivos se esa mesma empresa tivésea,

xa  que,  se  a  tivese,  deberá  co  seu  comportamento  non  restrinxir  unha  competencia  que

precisamente  por  esa  situación  de  dominancia  atópase  debilitada.  Así,  por  exemplo,  se  un

operador  nun  mercado no  que  non  ten  posición  de  dominio  (é  dicir,  que  nos  atopamos nun

“mercado contestable”) realiza unha subida excesiva dos seus prezos, tal práctica sería facilmente

evitada polos seus potenciais clientes afectados cambiando simplemente a outro provedor dese

ben  ou  servizo,  de  tal  maneira  que  esa  elevación  de  prezos  sería  lícita  e  o  propio  mercado

encargaríase de sancionar. Pero se esa decisión a toma unha empresa que dispón de tal poder de

mercado que os clientes non tivesen outra opción que someterse a esas subidas de prezo, neste

caso esa conduta se reputaría como conduta abusiva por parte do operador dominante. 

50  A diferenza do dereito norteamericano que prohibe a adquisición da posición de dominio, e así o artigo 
2 da Sherman Act sanciona a toda persoa que “monopolice, ou tente monopolizar, ou se combine ou 
conspire con calquera outra persoa ou persoas para monopolizar calquera parte do comercio entre os 
distintos Estados ou coas nacións estranxeiras”

51  Sentenza do TJCE do 9 de novembro de 1983, Asunto 322/1981, Nederlandsche Banden-Industrie-
Michelin contra Comisión, apartado 57. Pódese consultar en 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/É/TXT/PDF/?uri=CELEX:61981CJ0322&from=É
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Este criterio foi recollido polo noso Tribunal supremo na súa sentenza do 14 de febreiro de 201252

ao sinalar que: 

“O exposto respecto de as regras reguladoras dos contratos ten que poñerse en relación,

como se expuxo, co dereito da competencia, dado que este reclama das empresas en posición

dominante  un  comportamento  impecable  na  defensa  dos  seus  intereses,  a  fin  de  que

harmonicen  a  súa  vontade  de  ser  competitivas  coas  consecuencias  restritivas  que  a  súa

actuación poida producir no mercado. O que se traduce en que comportamentos que serían

lícitos para outras empresas,  poidan non selo para as  que ocupan unha posición de

dominio  -  normalmente,  por  utilizar  medios  desproporcionados  na  súa  actuación

defensiva -.

Nese sentido, na súa sentenza do 15 de febreiro de 2005 - C-12/2003 - o Tribunal de Xustiza

da Unión Europea destacou que cando unha empresa ocupa unha posición dominante debe,

no seu caso, adaptar o seu comportamento para non obstaculizar a competencia efectiva no

mercado. E na antes citada do 16 de setembro de 2008 - asuntos acumulados C-468/2006 a

C- 478/2006 -lembrou a súa doutrina segundo a que,  aínda que é certo que a existencia

dunha  posición  dominante  non  pode  privar  a  unha  empresa  que  se  atopa  na  devandita

posición  do  dereito  para  protexer  os  seus  propios  intereses  comerciais  cando  estes  son

atacados, polo que se lle debe recoñecer, nunha medida razoable, a facultade de realizar os

actos que xulgue adecuados para protexer os devanditos intereses, non son admisibles tales

condutas  cando a  súa  finalidade  sexa,  precisamente,  reforzar  esta  posición  dominante  e

abusar de ela”53.

É,  por  tanto,  que  os  operadores  económicos  que,  como  as  empresas  denunciadas  neste

expediente (TANATORIO DE POIO e SEPELIOS SAN MARCOS), dispoñen dunha posición de dominio

deberán de actuar de tal maneira que non fagan imposible a competencia, que non impidan o

acceso a un servizo que desde un punto de vista obxectivo é esencial para o desenvolvemento da

súa actividade e debe de ser o labor das autoridades de competencia fixar os límites dentro dos

cales se garanta un nivel de competencia efectiva suficiente para que os operadores dun mercado

non  se  vexan  expulsados  do  mesmo  por  esa  actuación  da  empresa  dominante  nin  que  os

consumidores perdan todas as vantaxes que supoñería para eles a existencia dun mercado no que

52  Sentenza 1303/2012 do 14 de febreiro de 2012, n.º de Recurso: 213/2009 FJ 5º. Roj: STS 1303/2012 - 
ECLI:É:TS:2012:1303  

53  Énfase engadida.
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os operadores, ao poder competir entre se, poden ofrecer as mellores condicións nos seus bens

ou servizos. 

A cuestión que debe de analizar este Pleno é se a posición dominante conxunta de SEPELIOS SAN

MARCOS e TANATORIO DE POIO no mercado xeográfico de referencia de Poio pode ser cualificada

como abusiva por desproporcionada e limitativa dos lexítimos intereses dos seus competidores e

dos consumidores na medida en que puideron ver afectada a súa capacidade de elección duns

servizos,  como  os  que  son  obxecto  do  presente  expediente,  onde  prima  un  compoñente  de

confianza, sensibilidade e debilidade  do cliente ante unhas circunstancias dolorosas como son as

do falecemento dun ser querido.

A SUBDIC determina na súa Proposta de Resolución que dúas son as prácticas que se imputan ás

empresas investigadas como posibles abusos: 

a) a negativa ou o entorpecemento inxustificado a acceder ás salas velatorias cando se

solicitan en nome de quen xa son os seus clientes; 

b) o cambio, presuntamente inxustificado e abusivo na política de prezos respecto, polo

menos, das dúas denunciantes, así como a retirada de descontos a ALBIA, que se trata de

xustificar na existencia de falta de pagamento por parte da devandita empresa.

A SUBDIC considera que ambas as  prácticas responden a unha mesma finalidade que é a de

reservar  en  favor  de  SEPELIOS  SAN  MARCOS,  SL  a  totalidade  dos  servizos  funerarios  cuxos

contratantes teñan a intención de utilizar o tanatorio da localidade de Poio aproveitando que é

este o único tanatorio existente nese municipio, que é un servizo esencial e que é titularidade

dunha  sociedade  controlada  por  SEPELIOS  SAN  MARCOS,  SL.  Considera  que  se  trataría  dun

suposto  de  abuso  dos  denominados  “exclusionarios”,  a  través  dos  que  se  quere  expulsar  do

mercado, polo menos a dous rivais (ALBIA e FUNERARIA SAN MAURO), negándolles o acceso ao

tanatorio para os servizos que demandan a requirimento dos seus clientes, e reconducindo a eses

clientes aos funeraria SEPELIOS SAN MARCOS.

Este  Pleno está  conforme  con  esa  opinión  na  medida  en  que  se  acredita,  como veremos,  a

existencia dunha conduta denegatoria polas empresas denunciadas, na prestación do servizo de

tanatorio que é un servizo esencial necesario para o desenvolvemento da súa actividade polas
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empresas funerarias e que esa conduta denegatoria implicou unha restrición da competencia sen

que existise unha xustificación económica desa conduta. O efecto anticompetitivo prodúcese, non

só en relación ás súas empresas competidoras directas senón tamén respecto de os clientes finais

que son as  familias  que requiren  os  servizos dunha empresa funeraria  determinada,  coa  que

mesmo chegaron a contratar  e deciden que o servizo inclúa a velación no tanatorio de Poio.

Devandito  efecto  anticompetitivo  proxéctase  sobre  os  posibles  servizos  futuros  aínda  non

contratados pois nun ámbito como o local, os potenciais clientes poden coñecer facilmente que se

desexan  utilizar  as  instalacións  do  Tanatorio  de  Poio  deberán  contratar  os  servizos

exclusivamente con SEPELIOS SAN MARCOS.

Por  iso,  este  Pleno  considera  que  existen  no  expediente  probas  que  demostran  estes  feitos

realizados  por  parte  das  empresas  denunciadas  coa  intención  e  finalidade  de  excluír  ás

denunciantes e que, ademais, conseguiron ese obxectivo. E así se acredita:

1º.-  En  primeiro  lugar, pola  comunicación  remitida  o  25  de  setembro de  2019  por

SEPELIOS SAN MARCOS a ALBIA, que esta achega coa súa denuncia, e á que se refire os

propia SEPELIOS SAN MARCOS nas súas alegacións ao PCH e cuxo tenor literal é: 

“Mediante a presente comunícolles que, a partir do próximo 1 de outubro de 2019, no

Tanatorio de Poio e nas Salas Velatorias de Pontevedra, unicamente poderán velarse

falecidos  se  realiza  o  servizo  fúnebre  completo  a  empresa  propietaria  de  tales

instalacións (Enterros San Marcos), e procederase a facturar segundo as tarifas xerais

vixentes P.V.P. 

Así mesmo, comunícaselles que as facturas polos servizos terán un período de pago

de 15 días naturais, transcorrido o mesmo, non se permitirá o uso das instalacións ata

atoparse  ao  corrente  de  pago,  ademais  de  devindicarse  os  intereses  moratorios

correspondentes”

Como sinalou a SUBDIC existe un contrasenso, polo menos aparente, entre o declarado no

parágrafo 1º e 2º do devandito comunicado, que só cobra sentido se se pon en relación coas

prácticas que a partir do mesmo levan a cabo de forma conxunta SEPELIOS SAN MARCOS e

TANATORIO DE POIO, polo menos respecto de ALBIA e FUNERARIA SAN MAURO, a quen se

nega salas cando as demandan en nome dos seus clientes, que si se lles facilitan a estes
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cando solicitan directamente as mesmas a TANATORIO DE POIO ou por medio de SEPELIOS

SAN MARCOS baixo a condición de que sexa esta última a que preste o “servizo completo”.

Coa  súa  conduta,  SEPELIOS  SAN  MARCOS,  non  só  estaría  a  arrebatar  clientes  que  xa

contratarían todos os servizos con ALBIA e FUNERARIA SAN MAURO senón futuros ou

potenciais  clientes  que  ao  coñecer  que  se  lle  estaban  negando  as  salas  aos  que

previamente contratasen os servizos con ALBIA ou FUNERARIA SAN MAURO, optarían por

contratar con SEPELIOS SAN MARCOS. 

O texto desa comunicación manifesta, sen ningunha dúbida, a finalidade de SEPELIOS   SAN  

MARCOS e TANATORIO DE POIO de excluír ás empresas denunciantes xa que expresamente

manifestan que só se autorizará o acceso a unha sala velatoria se se cambia o provedor

dos servizos funerarios en favor dunha empresa do propio grupo. Esa negativa absoluta

unida ao feito de ser a empresa TANATORIO DE POIO a titular do único tanatorio de Poio e

por  iso,  como vimos,  ostentando un xenuíno poder de mercado,  permite cualificar  esa

actuación  como  abusiva.  TANATORIO  DE  POIO  utilizou  a  súa  posición  dominante  no

mercado para impedir  que  as  empresas  denunciantes  utilizasen  as  salas  do tanatorio.

Dicha negativa resultou acreditada por  esta comunicación do 25 de setembro de 2019

remitida por SEPELIOS SAN MARCOS a ALBIA e polos feitos que, como veremos nos puntos

seguintes,  determinaron  a  resolución  xudicial  que  condenou a  TANATORIO DE POIO  a

indemnizar a FUNERARIA SAN MAURO.

Analizando a relación de facturas emitidas por TANATORIO DE POIO durante o ano 2019

ata o mes de outubro de 2019 pódese ver que non existira obstáculo algún para o acceso

ás salas dese tanatorio por parte de ALBIA. É a partir da remisión dese escrito (25 de

setembro de 2019) cando as salas que era cedidas a empresas como funerarias como ALBIA

e FUNERARIA SAN MAURO deixan de selo, sendo excluídas e desaparecendo da facturación

de TANATORIO DE POIO. 

Examinando a  documentación achegada por  TANATORIO DE POIO,  ALBIA e FUNERARIA

SAN MAURO despois de ser acordado polo Pleno a práctica da realización de actuacións

complementarias, pódese observar que co abuso que SEPELIOS SAN MARCOS, a través do
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seu control sobre TANATORIO DE POIO, exercen da súa posición de dominio conseguen

expulsar totalmente a estas dúas empresas dese mercado.

Así FUNERARIA SAN MAURO manifesta que durante o ano 2019 realizou varias solicitudes

de sala do tanatorio de Poio por vía telefónica (procedemento para a xestión das reservas

de salas  nese tanatorio que  TANARIO DE POIO recoñece  como habitual)  chamando ao

teléfono se SEPELIOS SAN MARCOS sen que obtivesen resposta algunha, o que lle impediu

pechar a contratación de servizos fúnebres con eses clientes. No ano 2020 presentan a

denuncia ante a CGC e é partir desa data e durante os anos 2020 e 2021 non presentan

ningunha solicitude de sala a TANATORIO DE POIO. 

Tamén ALBIA presentou numerosas solicitudes de reserva de sala nese tanatorio desde o 1

de  outubro  de  2019  así  como  durante  os  anos  2020  e  2021  realizadas  en  nome  de

familiares de falecidos que eran os seus clientes, que querían que o velorio se realizase no

tanatorio  de  Poio,  solicitudes  que  nunca  foron  contestadas  pola  empresa  titular  do

devandito  tanatorio  (TANATORIO DE POIO)  polo  que non puideron  prestar  os  servizos

requiridos polos seus clientes. Pero esa mesma sala se se pon ao dispor desas mesmas

persoas cando deixan de ser clientes de ALBIA e pasan a selo de SEPELIOS SAN MARCOS

empresa matriz de TANATORIO DE POIO, como se acreditou neste expediente. De maneira

que a denegación de acceso a servizo convértese nunha vía de eliminación de posibles

competidores.

Atopámonos, por tanto, ante unha práctica anticompetitiva por resultar abusiva ao ser

exercida desde unha posición de dominio sen que existe ningunha explicación razoable que

non  produza  efectos  contrarios  ao  funcionamento  competitivo  dos  mercados  sendo

realizada conxuntamente por SEPELIOS SAN MARCOS e TANATORIO DE POIO. 

2º.- En segundo lugar, esa conduta abusiva acredítase tamén coa práctica dos descontos

efectuados por TANATORIO DE POIO ás empresas funerarias que mostran un carácter

discriminatorio  respecto  de  ALBIA  na  medida  en  que  non  existe  unha  xustificación

obxectiva que explique o tratamento diferenciado na aplicación dos mesmos respecto de

outras empresas e que non acredita que o cambio da política tarifaría de TANATORIOS DE
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POIO teña como razón unha xenuína e lexítima finalidade económica senón a de expulsar

do devandito tanatorio de Poio a potenciais rivais.

Na resposta de SEPELIOS SAN MARCOS ao requirimento de información solicitada pola

SUBDIC afirmaba que:

“De  acordo  con  as  tarifas  achegadas,  TANATORIO  DE  POIO  aplica  descontos

(bonificacións) por volume de servizos. Nalgúns casos a bonificación consiste en

descontos  de  cantidades  fixas  ou  a  eliminación  de  conceptos.  Noutros  casos,

aplícase un desconto calculado como porcentaxe,  con base en acordos previos

adoptados  a  comezo  do  ano  coas  empresas  que  utilizan  as  instalacións.  A

porcentaxe fíxase en función de volume e  exclusividade do cliente,  para obter

fidelización”

Así ata o 16 de xullo de 2019 por servizos prestados no tanatorio de Poio por cesión de

sala a Tarifa era de 495 euros. A esa cantidade TANATORIO DE POIO engadía nas facturas

de ALBIA e doutra funeraria (NICOLO) cando solicitaba a sala outros conceptos (persoal de

asistencia por importe de 130 euros e xestión por importe de 150 euros) que en cambio non

facturaba a SEPELIOS SAN MARCOS, matriz da empresa titular do tanatorio.

Examinando esas facturas observamos que ata esa data os  descontos por  “volume de

servizos” aplicados por TANATORIO DE POIO ás empresas funerarias usuarias das salas do

tanatorio de Poio eran os seguintes:

EMPRESA CONTÍA  CUSTOS
SERVIZOS 

DESCONTO %

ALBIA (por exemplo, na Fac. 1/19) 775 euros 280 euros 36%

FUNERARIA  NICOLO  (por  exemplo,
na Fac. 17/19) 

775  euros 280 euros 36%

SEPELIOS  SAN  MARCOS  (por
exemplo, na Fac. 5/19) 

495 euros 180 euros 36%
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A  pesar  da  diferenza  na  aplicación  dos  conceptos  por  TANATORIO  DE  POIO,  que

claramente favorecía a SEPELIOS SAN MARCOS, o desconto era no mesmo porcentaxe para

as tres empresas.

Desde o 16 de xullo de 2019 ata o 22 de setembro de 2019 (cando, como consecuencia

da comunicación do 25 de setembro de 2019 TANATORIO DE POIO denega a partir de

esa data o acceso ás salas a ALBIA)  por servizos prestados no tanatorio de Poio por

cesión de sala, a Tarifa incrementouse a 950 euros. A esa cantidade TANATORIO DE POIO

seguía engadindo na factura de ALBIA outros conceptos (persoal de asistencia diúrno por

importe de 120 euros, xestión por importe de 160 euros, acondicionamento en sala por 65

euros, recepción e colocación de flores por 75 euros e rexistro de firmas obrigatorio por 60

euros)  así  como  tamén  engadía  algún  deles  na  factura  doutra  funeraria  FUNERARIA

NICOLO (persoal de asistencia por importe de 120 euros e xestión por importe de 160

euros).  En  cambio,  eses  conceptos  de  facturación  non  os  cobraban  a  SEPELIOS  SAN

MARCOS, empresa matriz da empresa titular do tanatorio.

Se examinamos os descontos aplicados nesas mesmas facturas desde o 16 de xullo de

2019 ata o 12 de agosto de 2019 (cando elimina os descontos a ALBIA)  ás empresas

funerarias usuarias das salas do tanatorio de Poio pódese observar que se modificaron,

aplicándose de maneira discriminatoria:

EMPRESA CONTÍA  CUSTOS
SERVIZOS 

DESCONTO %

ALBIA (por exemplo, na Fac. 95/19) 1.430 euros 480 euros 34%

FUNERARIA NICOLO (por exemplo, na
Fac. 130/19) 

1.230 euros 735 euros 60%

SEPELIOS SAN MARCOS (por exemplo,
na Fac. 107/19) 

950 euros 600 euros 63%
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Pódese ver que os descontos deixaron de ser uniformes e aplicáronse nunha proporción

moi diferente ás empresas funerarias cun claro trato non equitativo en prexuízo de ALBIA

á que se lle aplicaba un desconto da 34% fronte ao 60% da FUNERARIA NICOLO e ao 63%

de SEPELIOS SAN MARCOS.

Existe algunha razón que xustifique esa diferenza tan elevada na aplicación dos descontos

por parte de TANATORIO DE POIO?

Nas  alegacións  que  á  Proposta  de  Resolución  presentou  TANATORIO  DE  POIO  sinala

expresamente que os descontos ás empresas funerarias facíanse  “por volume”  e, como

vimos, na resposta de SEPELIOS SAN MARCOS ao requirimento de información solicitada

pola SUBDIC afirmaba que os descontos se aplicaban por volume de negocios e que a

porcentaxe dese desconto fixábase “en función de volume e exclusividade do cliente, para

obter fidelización”

Con todo, podemos observar que iso non se corresponde coa realidade. 

Da relación de facturas correspondentes ao ano 2019 achegadas por TANATORIO DE POIO,

despois  de  ser  acordado  polo  Pleno  a  práctica  da  realización  de  actuacións

complementarias, podemos ver que ata o mes de outubro o número facturas emitidas por

TANATORIO DE POIO á  empresa  ALBIA foi  de 63,  mentres que  as  facturas  emitidas a

FUNERARIA NICOLO foi de tan só 5 e as emitidas a SEPELIOS SAN MARCOS foi de 4354. Era

por  tanto  moi  superior  o  volume  de  facturación  de  ALBIA  con  TANATORIO  DE  POIO

respecto de calquera desoutras dúas empresas funerarias polo que o desconto que debería

de aplicala a empresa titular do tanatorio debería de ser superior que o efectuado ás

outras empresas e, con todo, era da metade. 

54  Todas esas facturas suman 11 dun total de 113 facturas. A333s dous restantes foron emitidas a Filguiera
Servizos Funerarios e outra con destinatario descoñecido.  
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EMPRESA FACTURAS  EMITIDAS  POR
TANATORIO DE POIO 
 (1-1-2019 a 30-9-2019)

% DE DESCONTO  

ALBIA  63 34%

FUNERARIA NICOLO 5 60%

SEPELIOS SAN MARCOS 43 63%

Perseguiuse cambiar, por medio da palicación dos descontos, unha política tarifaria que

non  aparece  xustificada  en  razóns  económicas  senón  coa  finalidade  de  expulsar  aos

potenciais rivais do devandito tanatorio, o que é unha actuación contraria á competencia

por infrinxir o artigo 2 LDC. 

Atopámonos  ente  o  establecemento  dunha  política  de  descontos  que  carece  de

xustificación lexítima, que se realiza desde unha posición de dominio, como a que ostentan

SEPELIOS  SAN  MARCOS  e  TANATORIO  DE  POIO,  e  que  se  destina  exclusivamente  a

consagrar un uso monopolístico dunha instalación esencial e irremprazable co obxectivo

de potenciar, de forma ilícita, o beneficio do grupo empresarial denunciado, incrementando

desta maneira o volume de negocio da empresa funeraria que debe operar en competencia

e que, precisamente, ao prevalerse do monopolio dunha instalación esencial, obtén unha

vantaxe competitiva que non poderían obter de non ostentar devandito poder no mercado

de referencia.

Pódese  observar  tamén  que  eses  cambios  de  tarifas  e  aplicación  dos  descontos  non

obedecen a razón económica obxectiva algunha ao ver o resultado que os mesmos ten no

“total da factura” das empresas usuarias do tanatorio de Poio. 

- Así,  antes do 16 de xullo (data de cambio das tarifas aplicadas por TANATORIO

DE POIO)  o total da factura polos servizos do tanatorio para ALBIA e FUNERARIA
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NICOLO era idéntico: 598,95 euros, como se pode observar na relación de facturas

entregadas a este Pleno por TANATORIO DE POIO.

-  A partir  do 16 de xullo como consecuencia  deses incrementos de tarifas  e  a

aplicación por TANATORIO DE POIO de cambios na política dos descontos, a contía

do “total da factura” pasa a ser moi diferente. As facturas de ALBIA elévanse ata os

1.149,50  euros,  2.483,78  euros  e  2.723,26  euros  mentres  que  as  facturas  de

FUNERARIA NICOLO son idénticas ás que lle facturaba TANATORIO DE POIO antes

do cambio de tarifas: 598,95 euros, e así permaneceu durante os anos 2020 e 2021. 

A conclusión que se pode obter dos anterior é que ese cambio tarifario e da política de

descontos por parte de TANATORIO DE POIO utilizouse para incrementar o custo do uso

do tanatorio para ALBIA mentres que para as outras empresas funerarias que operaba

habitualmente no mesmo, non viu alterado nin nun euro o custo. 

Non existe razón algunha que xustifique esa discriminación na aplicación da elevación de

tarifas salvo a intención dos denunciantes de prexudicar por prezo a ALBIA, na medida en

que esa elevación só afectou realmente a unha das dúas empresas competidoras que eran

clientes habituais do tanatorio de Poio (ALBIA) mentres que a outra (FUNERARIA NICOLO)

non viu alterado (a pesar desa elevación) o custo polo uso de salas e o instrumento para

logralo foi un tratamento diferenciado e discriminatorio dos descontos.

A  actuación  das  empresas  denunciadas  parece  claramente  encamiñada  a  excluír  do

mercado do tanatorio de POIO a  un competidor como é ALBIA e para iso utilizáronse

sucesivos pasos e instrumentos (sendo cada un dos que ía adoptando máis gravoso no

trato non equitativo e discriminatorio) ata lograr ese obxectivo. O primeiro foi a aplicación

non equitativa  e  discriminatoria  dos  descontos,  que  supuxo a  elevación  da  factura  de

alugueiro de salas para ALBIA en comparación co resto dos competidores (pero, a pesar

diso, continuou ALBIA reservando salas no tanatorio); o segundo a eliminación de todo tipo

de desconto a ALBIA e, como veremos, a cobranza de conceptos tarifarios elevados que

non facturaba a ningunha outra empresa funeraria como o exceso de horas a partir de 24
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(ALBIA,  a  pesar  diso,  continuou  reservando  salas  no  tanatorio)  e,  o  último,  a  directa

expulsión de ALBIA do devandito tanatorio pola referida comunicación de TANATORIO DE

POIO do 25 de setembro que esta se eliminou a ALBIA dese mercado. 

Non existe, por tanto, unha xustificación obxectiva que explique o tratamento diferenciado

na aplicación dos descontos respecto de outras empresas, polo que só cabe concluír que

nos atopamos ante unha  práctica  anticompetitiva  abusiva  ao  ser  exercida  desde unha

posición de dominio sen que existe ningunha explicación razoable que non produza efectos

contrarios ao funcionamento competitivo dos mercados sendo realizada conxuntamente

por SEPELIOS SAN MARCOS e TANATORIO DE POIO.

3º.- En terceiro lugar, esa conduta abusiva que persegue a captación de forma ilexítima

de servizos que foran contratado por competidores ratifícase coas resolucións xudiciais

que confirman os comportamentos de TANATORIO DE POIO e SEPELIOS SAN MARCOS

que aquí se describen. 

Así FUNERARIA SAN MAURO acudiu aos tribunais ordinarios presentando unha demanda

non pola vía do art. 2 da LDC senón pola do artigo 1902 do Código Civil para reclamar unha

indemnización pola perda dun cliente. Os feitos que xustificaron a demanda, idénticos aos

que se describiron de forma reitera neste expediente, tiveron lugar cando a  familia dun

falecido, que eran clientes de FUNERARIA SAN MAURO e querían que o velorio se realizase

no tanatorio de Poio, ante a imposibilidade de que se puidese levar a cabo por non garantir

a empresa titular dese tanatorio (TANATORIO DE POIO S.L) unha sala a FUNERARIA SAN

MAURO optaron por cambiar de empresa funeraria (pasando de FUNERARIA SAN MAURO a

SEPELIOS SAN MARCOS) para desta maneira ter asegurada unha sala nese tanatorio. 

Na sentenza 205/20 do Xulgado de Primeira Instancia n.º 4 (achegada por FUNERARIA SAN

MAURO tras o requirimento solicitado pola SUBDIC) que resolveu esa demanda afírmase

textualmente no seu Fundamento Xurídico Cuarto que: 

“Así,  a  documental  acredita  que  a  familia  do  falecido  tiña  contratado  o  servizo

funerario coa actriz, que ao ser desa localidade, vivir a 100 metros do Tanatorio de
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Poio e ter unha nai, que pedira a un fillo cunha idade avanzada (84 anos) interesáballe

unha  sala  en  Poio,  descartando  outros  lugares,  e  ao  non  ter  en  principio  salga

dispoñible  póñense  en  contacto  coa  demanda  que  lles  garante  salga  pero  coa

condición  de  que  os  servizos  funerarios  présteos  Enterros  San  Marcos  cuxo  socio

maioritario o é tamén da demandada. É evidente que esta última funeraria cobrou os

servizos  que  debese  de  prestar  e  cobrar  a  actriz  como  funeraria  primeiramente

contratada.

Non fai falta falar de coacción en sentido literal ou entendida a mesma como delito

xa que o certo é que as declaracións de todos os familiares do falecido,  que son

coincidentes,  unida  á  declaración  do  empregado  de  “Enterros  San  marcos”,  o  sr.

Martínez Blas, lévanos a concluír en que a acción culpable da demanda causa un dano

á  actriz.  En  efecto,  esta  última  testemuña  afirma  que  no  Tanatorio  de  Poio

demandado ten a súa empresa funeraria unha sala reservada para os seus clientes,

recoñecendo  a  existencia  dunha  sala  libre  en  dátaa  d  eles  feitos  narrados  na

demanda. Afirma a testemuña que se trata dunha práctica habitual. Pola súa banda

as  testemuñas  familiares  do  falecido  afirman  que  a  dispoñibilidade  da  sala

condicionouse á prestación dos servizos por “Enterros San marcos”.

Polo exposto, non queda máis que concluír que a familia se ve ante esta situación na

necesidade ou obrigación de contratar con “Enterros San Marcos” a fin de garantir

unha sala na súa localidade xa que polas circunstancias expresadas non lles conviña ir

ao  tanatorio  de  Sanxenxo9  ou  Barro  o  que  resulta  entendible  e  plenamente

xustificable. 

Isto motiva, e non é obxecto de controversia este extremo, que a familia prescinda

dos servizos da  funeraria  actriz  primeiramente  contratada,  esta  se  pola  súa libre

vontade, e contrata a “Enterros San Marcos” para asegurarse unha sala no tanatorio

da súa localidade na que velar ao falecido”.

Esta  sentenza  confirma  os  feitos  que  fundamenta  este  expediente:  a  negativa  ou

obstaculización ao alugueiro de salas por parte de TANATORIO DE POIO co obxectivo de
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favorecer  á  empresa  matriz  SEPELIOS  SAN  MARCOS.  Esta  sentenza  recoñeceu  unha

indemnización ao demandante, FUNERARIA SAN MAURO.  

A sentenza 255/2021 da Audiencia Provincial de Pontevedra do 10 de xuño de 2021

(achegada por FUNERARIA SAN MAURO) confirmou o fondo do asunto rebaixando a contía

da indemnización e declarou que:

“Sendo iso  así, habemos de concluír coa Xulgadora, incluso indo máis aló, como

defende a actriz, que se negou a Sala nun principio tendo dispoñibilidade dunha en

tempos  razoables  e  aceptables,  expondo  “solucións”  dificilmente,  senón

practicamente, inaceptables para a familia, ao obxecto de propiciar un cambio de

empresa funeraria a favor da vinculada co Tanatorio. Con iso estase contravindo

tamén, sen causa xustificada, a razón de Servizo Público que é o Funerario, aínda

dentro dun mercado privatizado, pois con iso afectábase á liberdade de decisión

da  Familia  e  polo  tanto  á  competencia  efectiva  do  mercado,  ao  inexistir

alternativa viable razoable e aceptable, incluso podendo advertirse (libro rexistro

do Tanatorio) que era unha situación encaixable, puntual, que non se viu agravada

por máis enterros ou velorios sendo que, sequera aduciuse neste sentido, polas

súas datas e excepcionalidade non era esperable que aínda puidese chegar a darse

ese suposto e menos coas especiais circunstancias familia Rodríguez Moldes e a

súa nai.” 

De novo volve  confirmar ao abuso da posición  de  dominio  da que gozan as  empresas

denunciadas  ao  negar  a  cesión  da  sala  do  tanatorio  para,  como  sinala  a  sentenza,

“propiciar un cambio de empresa funeraria a favor da vinculada co Tanatorio”, co que cabe

outra vez concluír que nos atopamos ante unha práctica anticompetitiva abusiva ao ser

exercida desde unha posición de dominio sen que existe ningunha explicación razoable que

non  produza  efectos  contrarios  ao  funcionamento  competitivo  dos  mercados,  sendo

realizada  dicha  práctica  conxuntamente  por  SEPELIOS  SAN MARCOS e  TANATORIO DE

POIO.
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4º.- En cuarto lugar, esa conduta abusiva que persegue a captación de forma ilexítima de

servizos que foran contratados con outras empresas acredítase coas propias declaracións

das empresas denunciadas.

Así  estas  consideran  perfectamente  lexítima  a  súa  actuación  ao  considerar  que  a

explotación en exclusiva das instalacións do tanatorio de Poio, das que son titulares, non

supón abuso algún, pois non existe pola súa banda posición de dominio algunha ao estar,

ao seu xuízo,  erroneamente delimitado o mercado xeográfico ao excluírse a localidade

limítrofe de Pontevedra.

5º.- En quinto lugar, esa conduta  abusiva por parte das denunciadas que persegue esa

captación  de  servizos  que  foran  contratados  con  outras  empresas  utilizando  o  único

tanatorio  no  mercado  de  referencia  do  municipio  de  Poio  acredítase  co  sistema  de

reserva das salas do devandito tanatorio establecido por TANATORIO DE POIO en favor

da súa empresa matriz SEPELIOS SAN MARCOS.

Como  sinalou  TANATORIO  DE  POIO  na  súa  contestación  ao  requirimento  de

documentación despois de ser acordado polo Pleno a práctica da realización de actuacións

complementarias, durante os anos 2019, 2020 e 2021, ata o mes de decembro, no tanatorio

de Poio existían unicamente dúas salas de velación. Declara ademais que:

 

“Durante a realización das obras para a apertura da terceira sala algunha das

salas existentes desde 2019 tivo que permanecer pechada. Por tanto, durante o

período de 2019 e ata decembro de 2021 houbo momentos nos que tanatorio de

Poio só tiña dispoñible 1 das súas 2 salas”.

E SEPELIOS SAN MARCOS na súa contestación ao primeiro requirimento de información

realizado pola SUBDIC no que solicitou que explicase as condicións de acceso ao tanatorio

de Poio e ás súas salas de velorio, así como se a empresa SEPELIOS SAN MARCOS dispoñía

dalgunha reserva de capacidade declarou que:
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“(…) SEPELIOS SAN MARCOS ten reservada unha sala en TANATORIO DE POIO con

carácter  permanente.  Ademais,  ten reservada outra sala  velatoria,  pero non de

forma exclusiva, xa que, se non a utiliza SEPELIOS SAN MARCOS, entón TANATORIO

DE POIO alúgaa libremente a empresas funerarias.” 

A  prestación  dos  servizos  dun  tanatorio,  debe  de  realizarse  de  forma  equitativa,  sen

discriminación entre os operadores que solicitan o alugueiro das salas. Pero no caso de que

esa infraestrutura sexa a única no marcado xeográfico de referencia, como sucede neste

expediente, en ningún caso pódese admitir un trato discriminatorio que implique a reserva

total ou parcial da súa capacidade en favor dun único cliente, sexa ou non pertencente ao

grupo propietario da instalación cualificada como esencial. A única excepción podería ser a

da prestación de servizos diferentes coincidentes no tempo.

O tanatorio de Poio dispoñía de dúas salas de velorio una de cóalas quedaba excluída para

todos os operadores ao estar reservada de forma permanente en favor de SEPELIOS SAN

MARCOS, de tal maneira que para o resto de empresas só existiría unha sala dispoñible.

Pero  nin  sequera  esoutra  sala  estría  dispoñible  de  forma  igualitaria  entre  todas  as

empresas funerarias.

Así la propia empresa denunciada sinala, como vimos, que, nalgún momento durante eses

anos, por razón das obras de ampliación, non existía máis que unha sala, que ao estar

reservada en exclusiva para SEPELIOS SAN MARCOS implicaba o peche dese mercado para

o resto de empresas funerarias de tal maneira que os clientes que quixesen velar o cadáver

do  falecido  nese  tanatorio  debería  de  contratar  necesariamente  con  SEPELIOS  SAN

MARCOS. 

Pero mesmo, nos supostos nos que estaban activas as dúas salas, SEPELIOS SAN MARCOS,

gozaba do privilexio de ter reservada a segunda sala, de tal maneira que só no suposto que

non  a  utilizase  SEPELIOS  SAN  MARCOS  terían  dispoñible  esa  sala  outras  empresas

funerarias. Pero incluso esa reserva de sala podería ser utilizada por TANATORIOS DE POIO

con absoluta discrecionalidade en favor de SEPELIOS SAN MARCOS xa que como sinala esta

empresa no seu escrito do 13 de setembro de 2022 polo que contestaba as aclaracións

solicitada polo Pleno ás respostas dadas ao requirimento de información de 13.07.2022
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relativo a actuacións complementarias instadas polo Pleno, SEPELIOS SAN MARCOS nunca

solicitou reserva de sala a TANATORIO DE POIO xa que:

“(…)  SEPELIOS  ten  reservada  unha  sala  en  TANATORIO  DE  POIO  con  carácter

permanente.  Dada  esa  reserva,  SEPELIOS  non  precisa  formular  solicitudes  de

reserva de sala e enviarllas a TANATORIO DE POIO”.

Esta reserva de toda a capacidade do tanatorio de Poio en favor dun único cliente tendo en

conta  que  se  trata  dunhas  instalacións  consideras  esenciais,  pon  de  manifesto  unha

práctica contraria ao funcionamento competitivo dos mercados por resultar abusiva ao ser

exercida  desde unha  posición  de  dominio  sen que  se  manifestou  ningunha  explicación

razoable sendo realizada conxuntamente por SEPELIOS SAN MARCOS e TANATORIO DE

POIO.

6º.-  En  sexto  lugar esa  conduta  abusiva  por  parte  das  denunciadas  acredítase  coa

aplicación discriminatoria das tarifas por parte de TANATORIO DE POIO, en prexuízo

das empresas denunciantes.

Ao examinar a relación de tarifas que TANATORIO DE POIO achega tras o requirimento de

información reclamado pola SUBDIC pódese observar ao ver as facturas que TANATORIO

DE  POIO  emite  ás  empresas  funerarias  usuarias  dese  tanatorio,  que  existen  moitos

conceptos que non se aplican ás facturas da súa empresa matriz (SEPELIOS SAN MARCOS)

que,  se  se  aplican  en  factúralas  de  ALBIA  e  tamén,  nalgúns  casos  doutras  empresas

funerarias que fan uso das salas. Por exemplo:

a)  Ata  o  16  de  xullo  de  2019  por  servizos  prestados  no  tanatorio  de  Poio,

TANATORIO  DE  POIO  facturaba  a  ALBIA  e  a  FUNERARIA  NICOLO  conceptos

previstos nas tarifas como:

- “persoal de asistencia” (por importe de 130 euros)

- “xestión” (por importe de 150 euros)

conceptos  que  non  facturaba,  en  cambio,  a  SEPELIOS  SAN  MARCOS  matriz  da

empresa titular do tanatorio.
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b) Desde o 16 de xullo de 2019 ata o 22 de setembro de 2019 (cando, como

consecuencia da comunicación do 25 de setembro de 2019 TANATORIO DE POIO

denega  o  acceso  ás  salas  a  ALBIA)  TANATORIO  DE  POIO  facturaba  a  ALBIA

conceptos previstos nas tarifas como: 

- “persoal de asistencia diúrno” (por importe de 120 euros)

- “xestión” (por importe de 160 euros)

- “acondicionamento en sala” (por 65 euros)

- “recepción e colocación de flores” (por 75 euros) 

- “rexistro de firmas (obrigatorio)” (por 60 euros) 

conceptos que non aparecen nas facturas de SEPELIOS SAN MARCOS, matriz da

empresa titular do tanatorio.

c)  Desde  o  21  de  agosto  de  2019  ata  a  súa  exclusión  do  tanatorio  de  Poio

cóbrase a ALBIA o concepto tarifario nº 12 “exceso de horas (a partir de 24 horas)”.

Así sucedeu nas facturas 104/19 do 21 de agosto; 105/19 do 21 de agosto; 108/19 do 3

de setembro; 109/19 do 14 de setembro; 110/19 do 16 de setembro e 111/19, do 22 de

setembro. Examinando o Libro de rexistro do tanatorio pódese comprobar que a

data de entrada e saída do falecido excedeu desas 24 horas.

Con todo, existe numerosos supostos de falecidos que permaneceron no tanatorio

de Poio máis desas 24 horas aos que non se facturou ese concepto cando a empresa

funeraria é SEPELIOS SAN MARCOS ou FUNERARIA NICOLO, é dicir, se a empresa

funeraria non é  ALBIA.  Por exemplo:

-  Factura  116/19.  Falecido *************.  Entrada  no  tanatorio  10:30  do  día  7  de

outubro e saída 18:00 do 8 de outubro. Exceso sobre 24 horas de 7 horas e media

que non se facturan a SEPELIOS SAN MARCOS.

-  Factura  117/19.  Falecido  **************.  Entrada  no  tanatorio  10:30  do  día  7  de

outubro e saída 18:30 do 8 de outubro. Exceso sobre 24 horas de 8 horas que non se

facturan a SEPELIOS SAN MARCOS.

97
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal



-  Factura 120/19.  Falecido  ***************.  Entrada no tanatorio 9:30 do  día  10 de

outubro e saída 17:30 do 11 de outubro. O exceso sobre 24 horas son 7 horas e

media que non se facturan a SEPELIOS SAN MARCOS.

- Factura 126/19. Falecida *******************. Entrada no tanatorio 9:30 do día 21 de

outubro e saída 16:30 do 22 de outubro. O exceso sobre 24 horas son 6 horas e

media que non se facturan a SEPELIOS SAN MARCOS.

- Factura 1306/19. Falecido ********************. Entrada no tanatorio 12:30 do día 24

de outubro e saída 16:30 do 25 de outubro. O exceso sobre 24 horas son 4 horas que

non se facturan a FUNERARIA NICOLO.

TANATORIO DE POIO tratou de xustificar esa diferenza de aplicación das tarifas dicindo

que SEPELIOS SAN MARCOS só aluga as salas “achegando os seus propios medios materiais

e  persoais  para  todos  os  servizos  relacionados  (persoal  de  asistencia,  xestión,

acondicionamento en sala, recepción e colocación de flores e rexistro de firmas). É dicir,

cando  TANATORIO  DE  POIO  contrata  con  SEPELIOS  non  presta  eses  servizos  porque

SEPELIOS realízaos directamente ela para os seus clientes” e sinala que ALBIA ou calquera

das outras empresas funerarias non poñen o seu persoal nin os seus medios para prestar

eses servizos, polo que a esas empresas se teñen que cobrarlles esas tarifas. Con iso trata

de xustificar  TANATORIO DE POIO as  diferenzas na aplicación das tarifas  do tanatorio

entre a empresa matriz de SEPELIOS SAN MARCOS e o resto de empresas funerarias. Este

Pleno considera que non parece sólida esta argumentación para xustificar ese tratamento

non  equitativo,  desigual  e  discriminatorio  dos  conceptos  tarifarios  por  parte  de

TANATORIO DE POIO que beneficiou á súa empresa matriz SEPELIOS SAN MARCOS. E así

podemos sinalar:

1º.-  Que  nas  tarifas  enviadas  a  esta  CGC  por  TANATORIO  DE  POIO  en  ningún

apartado indícase a posibilidade ou opción de que as empresas funerarias poidan

prestar  os  servizos  previstos  na  tarifa  (salvo  o  alugueiro  de  sala)  por  medios

propios das mesmas ou que poidan achegar os seus medios materiais.

2º.- Que nas tarifas enviadas a esta CGC por ALBIA tampouco aparece a indicación

ou información por TANATORIO DE POIO ás empresas da posibilidade de prestar os

servizos previstos nesas tarifas (salvo o alugueiro de sala) por medios propios das
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empresas funerarias ou de que poidan achegar os seus medios materiais e eles

implique a non facturación deses conceptos.

3º.-  Que mesmo algún  deses  servizos que  TANATORIO DE POIO sinala  que non

factura á súa empresa matriz SEPELIOS SAN MARCOS porque esta empresa pon o

seu persoal e os seus medios materiais, ten a consideración de ”obrigatorio” nas

tarifas, como é o concepto de “rexistro de firmas” que, con todo, nunca se factura a

SEPELIOS SAN MARCOS.

4º.- Que na resposta ao primeiro requirimento de información a TANATORIO DE

POIO, este afirma que: “(…) TANATORIO DE POIO aplica descontos (bonificacións) por

volume de servizos. Nalgúns casos a bonificación consiste en descontos de cantidades

fixas  ou a eliminación de conceptos.”55 por tanto,   na  resposta a ese primeiro

requirimento trata de xustificar esa non facturación dicindo que é parte da política

de descontos mentres que no escrito de aclaración á petición de documentación

por este Pleno di que iso é consecuencia da prestación directa deses servizos pola

empresa funeraria (SEPELIOS SAN MARCOS). 

5º.- Que a empresa FUNERARIA SAN MAURO sinala nas súas alegacións presentadas

por escrito do 17 de novembro de 2021 e en relación coa tarifas de TANATORIO DE

POIO que, a pesar de que só se cita como “obrigatorio” a referida ao rexistro de

firmas, “(…) a realidade ata a data é que na factura final inclúen obrigatoriamente

outros elementos que elevan o custo final ata os 1.800 euros ou máis”, o que pon de

manifesto a exclusión desta empresa funeraria da opción concedida a SEPELIOS

SAN  MARCOS  de  poder  reducir  a  factura  achegando  os  seus  propios  medios

materiais e persoais para todos os servizos relacionados co tanatorio.

Non parece por tanto xustificado por TANATORIO DE POIO as razóns desa actuación que o

que supoñía  era encarecer o custo da factura ás empresas que non era SEPELIOS SAN

MARCOS,  especialmente  para  ALBIA,  cando,  como  vimos,  as  empresas  que  como

TANATORIO  DE POIO gozan  dunha  posición  de  dominio  ten  que  asumir  unha especial

responsabilidade de  tal  maneira  que  no  seu comportamento non  utilice  ese  poder  de

55  Énfase que non aparece na contestación de TANATORIOS DE POIO
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mercado para excluír aos competidores ou para obter uns beneficios que non obterían se o

mercado fose competitivo. A aplicación discriminatoria dos conceptos tarifarios, como fixo

TANATORIO  DE  POIO  para  favorecer  á  súa  empresa  matriz  e  prexudicar  a  ALBIA,  é

contrario a ese principio. 

Do exame do  presente expediente, non se infire que devandito cambio de política teña

unha xenuína e lexítima finalidade económica máis  aló  da de  contribuír  a  expulsar  do

tanatorio de Poio a potenciais rivais, polo que dita conduta resulta claramente abusiva e,

por tanto, prohibida polo artigo 2 LDC.

Como xa sinalamos, a actuación das empresas denunciadas perseguía expulsar do mercado

do tanatorio de Poio a un competidor como é ALBIA e para iso utilizáronse sucesivos pasos

e instrumentos (sendo cada un dos que ía adoptando máis gravoso no trato non equitativo

e discriminatorio) ata lograr ese obxectivo. O primeiro foi a aplicación non equitativa e

discriminatoria dos descontos, que supuxo a elevación da factura de alugueiro de salas

para  ALBIA  en comparación  co  resto  dos  competidores  (pero,  a  pesar  diso,  continuou

ALBIA reservando salas no tanatorio); o segundo a eliminación de todo tipo de desconto a

ALBIA e a cobranza de conceptos tarifarios elevados que non facturaba a ningunha outra

empresa  funeraria  como  o  exceso  de  horas  a  partir  de  24  (pero  ALBIA  continuou

reservando salas  no  tanatorio)  e,  o  último,  a  directa exclusión  de  ALBIA do devandito

tanatorio pola referida comunicación de TANATORIO DE POIO do 25 de setembro. Esta

medida se supuxo a exclusión de ALBIA dese mercado.

Trátase  doutra  actuación  contraria  á  competencia,  por  infrinxir  o  artigo  2  LDC,  o

establecemento desta política de prezos que se realiza desde unha posición de dominio,

que  se  destina  exclusivamente  a  consagrar  un  uso  monopolístico  dunha  instalación

esencial co obxectivo de potenciar o beneficio do grupo empresarial de forma ilícita, sen

que  existe  ningunha  explicación  razoable  que  non  produza  efectos  contrarios  ao

funcionamento competitivo dos mercados, sendo realizada conxuntamente por SEPELIOS

SAN MARCOS e TANATORIO DE POIO. 
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Todas estas actuacións son elementos que menoscaban a estrutura de competencia efectiva do

mercado ao servirse TANATORIO DE POIO E SEPELIOS SAN MARCOS dun recurso (o tanatorio de

Poio), que é un insumo imprescindible para o exercicio da actividade das empresas funerarias, para

alterar as regras que deben de rexer unha competencia normal, utilizando para iso un sistema de

exclusión das salas a empresas competidoras que lles pecha ese mercado, uns criterios de reserva

de salas que relega no seu uso ao resto de empresas competidores no mercado dos servizos

funerarios, así como a aplicación de descontos e tarifas de forma non equitativa en prexuízo de

empresas  competidoras.  Ademais,  neste  caso,  esas  actuacións  prexudicaron  aos  usuarios-

consumidores que viron perder a súa liberdade para elixir á empresa que prestaría os servizos

funerarios e que lles implicaría, polo peche dese mercado a competidores, graves prexuízos polo

uso monopolístico deste recurso esencial.

Neste sentido o TJUE na súa recente sentenza do 12 de maio de 2022 (asunto C-377/20)56 sinala

que:

“Tendo en conta das anteriores consideracións, procede responder á segunda cuestión

prexudicial que o artigo 102 TFUE debe interpretarse no sentido de que, para determinar

se unha práctica constitúe unha explotación abusiva dunha posición dominante, abonda

con que unha autoridade de competencia demostre que dita práctica pode menoscabar a

estrutura  de  competencia  efectiva  no  mercado  pertinente,  a  menos  que  a  empresa

dominante de que se trate demostre que os efectos contrarios á competencia que poden

derivarse  de  dicha  práctica  ven  contrarrestados,  ou  mesmo  superados,  por  efectos

positivos para os consumidores,  en particular no que concirne aos prezos,  a gama de

produtos, a calidade e a innovación.”

Neste expediente acreditouse que a actuación de TANATORIO DE POIO e SEPELIOS SAN MARCOS

menoscaba a estrutura competitiva do mercado e non demostraron que os efectos contrarios á

competencia  que  poden  derivarse  da  devandita  actuación  estean  contrarrestados  ou

superados, por efectos positivos para os usuarios no relativo aos prezos, a gama de produtos,

a calidade e a innovación.

56  Sentenza TJUE. Asunto C-377/20 (Servizio Elettrico Nazionale e outros) do 12 de maio de 2022
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En resumo, acredítase a concorrencia dos requisitos que o TJUE esixe para determinar se existiu

ou non abuso de posición xa que se determinou o mercado relevante no que o operador dispón de

posición de dominio e a súa conduta merece o cualificativo de abusiva.

O  Consello  Galego  da  Competencia  en  sou  Resolución  do  10  de  xullo  de  2012  R  1/2012  -

TANATORIO  DE  VALGA (confirmada  pola  Sentenza  da  Sala  do  contencioso-administrativo  do

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 26 de novembro de 2015 no Recurso N.º 720/2015) para

apreciar a existencia dunha infracción do art. 2 da LDC dispuxo que eran necesaria a concorrencia

de catro elementos: a) conduta denegatoria; b) necesidade obxectiva do produto ou servizo; c)

restrición da competencia; e d) ausencia de xustificación económica da conduta, elementos todos

eles que se acreditou que existen neste expediente.

Como  sinalou  a  SUBDIC  na  súa  Proposta  de  Resolución,  non  só  acreditouse  a  negativa  de

TANATORIO DE POIO a alugar as salas ás empresas denunciantes competidoras da súa empresa

matriz, realizada coa finalidade de expulsar aos competidores do mercado de servizos funerarios

no municipio de Poio, o cal sería suficiente motivo para considerar acreditada a práctica prohibida

polo  artigo  2  LDC,  senón  que  tamén  neste  expediente  obra  documentación  suficiente  para

considerar que a práctica anterior viuse reforzada con outra técnica, igualmente anticompetitiva

e abusiva, ao realizarse desde unha clara posición de dominio como é o cambio da política de

prezos e descontos, así como a política de reserva de salas que non persegue outra finalidade que

a de contribuír a esa exclusión do tanatorio de Poio de potenciais rivais, polo que dita conduta

resulta claramente abusiva e, por tanto, prohibida polo artigo 2 LDC.

5.7.-  Conclusións

A pluralidade de probas e indicios recolleitos nos puntos anteriores é tan ampla e consistente; a

participación  das  empresas  denunciadas  (TANATORIO  DE  POIO  e  SEPELIOS  SAN  MARCOS)  é

evidente;  a  ligazón precisa  e  directa  entre  eses  indicios  e  a  infracción segundo as  regras do

criterio humano é claro; a existencia dun nexo causal entre os feitos executados polas empresas e

a infracción foi acreditado que, a conclusión razoada que é posible extraer non pode ser outro que

ditas empresas utilizaron o poder de mercado dunha delas (TANATORIO DE POIO) para mediatizar,

en beneficio  da outra (SEPELIOS SAN MARCOS), a decisión do usuario que debería de ser libre,
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condicionando esa elección polo feito de desexar acceder a un tanatorio que é o único existente

na localidade onde desexan préstese o servizo (Poio). Acreditouse que na actividade desenvolta

polas empresas SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e TANATORIO DE POIO, S.L realizaron unha conduta

prohibida polo artigo 2 LDC, que aparece tipificada no seu apartado 2, letras a) A imposición, de

forma directa ou indirecta, de prezos ou outras condicións comerciais ou de servizos non equitativos;

e c) A negativa inxustificada a satisfacer as demandas de compra de produtos ou de prestación de

servizos. 

Acredítase a existencia dunha infracción, suposto de abuso dos denominados “exclusionarios”, que

proxecta un efecto anticompetitivo sobre o mercado dos servizos funerarios e, por conseguinte,

causando un dano que poderá ou non ser obxecto de valoración por ALBIA e FUNERARIA SAN

MAURO.  As  probas  que  obran  neste  expediente  non  foron  meras  sospeitas,  rumores  ou

conxecturas, senón a acreditación e o camiño cara á definitiva convicción da actuación ilícita de

TANATORIO DE POIO S.L., e SEPELIOS SAN MARCOS, S.L.

Son catro,  fundamentalmente,  os  feitos acreditados que implican o uso abusivo do poder  de

dominio por parte das empresas denunciadas:

- A prohibición de acceso ás salas

- O sistema de reserva de salas en favor da empresa funeraria matriz de TANATORIO DE

POIO

-  O  uso  de  descontos  de  forma  non  equitativa  e  discriminatorios  sen  argumentación

obxectiva que os xustifique

- A utilización das tarifas de forma non equitativa sen xustificación económica algunha

Atopámonos, pois, cunha conduta unilateral exercida por dúas empresas do mesmo grupo, que

actuando con unidade de decisión trasladan o monopolio lexítimo do que una delas dispón no

mercado  de  tanatorio  de  Poio  (TANATORIO  DE  POIO  S.L.)  a  outros  conexos,  como  o  que

desenvolve SEPELIOS SAN MARCOS, coa finalidade de excluír  aos competidores nese mercado

anexos ao negarlles a posibilidade de acceder á sala do tanatorio para obrigar a contratar os

servizos da empresa matriz (SEPELIOS SAN MARCOS) a quen queira utilizala e por empregar unha

política de prezos, descontos e reservas, que non persegue outra finalidade que a de contribuír a

esa exclusión do tanatorio de Poio de potenciais rivais.
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Esta  é  tamén  a  conclusión  defendida  pola  Subdirección  de  Investigación  desta  CGC  na  súa

Proposta de Resolución na que considera acreditada a comisión dunha infracción do artigo 2 LDC

da que son responsables as mercantís: SEPELIOS SAN MARCOS, SL e TANATORIO DE POIO, SL.

En conclusión,  este Pleno considerada a existencia dunha conduta prohibida polo artigo 2

LDC, na actividade desenvolta polas empresas SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e TANATORIO DE

POIO, S.L.  que aparece tipificada no  seu apartado 2, letras a) A imposición, de forma directa ou

indirecta, de prezos ou outras condicións comerciais ou de servizos non equitativos; e c) A negativa

inxustificada  a  satisfacer  as  demandas  de  compra  de  produtos  ou  de  prestación  de  servizos.

Considera que ditas empresas utilizaron o poder de marcado dunha delas (TANATORIO DE POIO)

para mediatizar, en beneficio da outra (SEPELIOS SAN MARCOS), a decisión do usuario que debería

de ser libre, condicionando esa elección polo feito de desexar acceder a un tanatorio que é o único

existente  na  localidade  onde  desexan  préstese  o  servizo  (Poio)  e  cuxa  cesión  de  salas  só

permitiríase se ese usuario contrataba á empresa SEPELIOS SAN MARCOS.

6.- RESPOSTA ÁS ALEGACIÓNS 

Como se recolleu nos antecedentes, formuláronse alegacións por ALBIA, SEPELIOS SAN MARCOS,

TANATORIO  DE  POIO  E  FUNERARIA  SAN  MAURO  á  Proposta  de  Resolución  elaborada  pola

Subdirección de Investigación e notificada as partes. Tamén presentaron alegacións ao acordo de

actuacións complementarias por parte de SEPELIOS SAN MARCOS, TANATORIO DE POIO e ALBIA 

As alegacións relacionadas coa sanción examinaranse no apartado relativo á sanción. 

6.1.- Alegacións á Proposta de Resolución. 

6.1.1.- Alegacións de ALBIA

Alega  ALBIA  que  el  cambio  da  política  comercial  de  SEPELIOS  SAN  MARCOS e,  por  tanto,  a

execución  da  súa  estratexia  excluínte  e  os  efectos  sobre  o  mercado, non  se  limitan  a
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exclusivamente ao t anatorio de Poio, senón que se estenden a todas as instalacións das que é

titular e/ou explota directa ou indirectamente (incluíndo os municipios de Salvaterra, Barros e

Pontevedra). Esta alegación debe de ser rexeitada xa que non forman parte deste Expediente.

Formula tamén alegacións respecto de a posibilidade de terminación convencional pero como

vimos, con data 15 de febreiro de 2022 a SUBDIC acorda dar por concluídas as actuacións para a

terminación convencional  do Expediente S 6/2020, Tanatorio de Poio,  iniciadas a solicitude de

SEPELIOS SAN MARCOS, SL e TANATORIO DE POIO, SL, por non concorrer as condicións do artigo

52.1 LDC.

6.1.2.- Alegacións de SEPELIOS SAN MARCOS e TANATORIO DE POIO 

Nas extensas alegacións formuladas de forma conxunta polas dúas empresas denunciadas: 

A.- A alegación de incorrecta definición do mercado relevante xa que considera que as

sociedades non teñen posición de dominio no mercado e, por tanto, non poden incorrer

nunha  conduta de  abuso da devandita  posición,  debe de  ser  rexeitada.  En  apoio desa

postura  os  alegantes  citan  Resolucións  da  CNMC en  expedientes  de  concentración  de

empresas do sector funerario. Sobre este tema sinalar que a recente Resolución da CNMC

do  29  de  xuño  de  2022  ditada  no  expediente  de  concentración  SNC/DC/092/22

ALBIA/TANATORIO  DE  MARÍN57 sinala,  ao  referirse  ao  mercado  xeográfico  neste

expediente de concentración, que “Sen descartarse taxantemente unha zona de influencia

superior ao municipio ou mesmo unha comarca ou unha rexión, os servizos funerarios foron

considerados  de  carácter  local  de  maneira  reiterada  polos  precedentes  anteriores  á

concentración analizada”58 e cita entre eles N-04046 INTUR/EURO STEWART, C-0097/08 3i/

MÉMORA,  C/0765/16  CATALÁ  OCCIDENTE/GRUPO  PREVISORA  BILBAINA/GRUPO

FUNERARIO ARROITIA,  C0908/17 MÉMORA /  FUNERARIA MIRANDA e C/0928/18 GRUPO

CATALÁ OCCIDENTE/SOCIEDADES ADQUIRIDAS. E continua esta Resolución do 29 de xuño

de 2022 afirmando que a análise de mercados a efectos de control de contratacións ten

unha especificidade distinta da que se debe de facer en materia de abuso de posición

57  Pódese consultar en https://www.cnmc.es/sites/default/files/4245099.pdf
58  Apartado 34 da Resolución da CNMC do 29 de xuño de 2022 ditada no expediente de concentración SNC/

DC/092/22 ALBIA/TANATORIO DE MARÍN
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dominante xa que nestas considerouse “(…) o carácter “eminentemente local” dos servizos

funerarios, en particular dos tanatorios.  Así, en TANATORIOS COSLADA, facíase un repaso

sobre varias resolucións relativas ao sector funerario”59. Por tanto a propia CNMC distingue

entre concentracións e abuso de posición de dominio a efectos de determinar cal  é o

mercado xeográfico e sinala que mesmo nos supostos de concentración o mercado de

tanatorio ten carácter local:  “Sirvan os anteriores exemplos para ilustrar ata que punto a

consideración  do  mercado  de  tanatorio  como  de  ámbito  local  estaba  consolidada  —sen

prexuízo, como dicimos, de que en materia de concentracións requírase unha análise ad hoc—,

(…)”60

Este Pleno examinou,  como consta nesta Resolución,  todos os  argumentos formulados

tanto polos denunciadas SEPELIOS SAN MARCOS, SL e TANATORIO DE POIO como polas

denunciantes ALBIA e  FUNERARIA SAN MAURO; estudou as Resolucións tanto da CNMC

como  os  seus  precedentes  (CNC  e  Tribunal  de  Defensa  da  Competencia)  como  das

autoridades  Autonómicas  da  Competencia  que  ratifican  o  carácter  local  municipal  do

mercado xeográfico dos tanatorios nos expedientes de aplicación dos artigo 2 da LDC e

102  de  TFUE (non  de  concentracións);  examinou  as  resolucións  xudiciais  da  Audiencia

Nacional, así como a última Xurisprudencia do TS; analizou a documentación obrante neste

Expediente así como as probas practicadas de oficio pola Subdirección de Investigación e

as solicitadas por  este Pleno co fin  de  aclarar  cuestións  precisas  e  necesarias  para a

formación de xuízo e,  as  conclusións razoadas e  argumentadas  que  se  expoñen  nesta

Resolución, acreditan e proban que o mercado relevante xeográfico está determinado polo

municipio de Poio e que sobre el si exercen unha clara posición de dominio as empresas

denunciadas.

No  punto  4.  2.-  “Mercado  xeográfico”  desta  Resolución,  así  como  no  punto  5.6.2.1

“Determinación do mercado relevante” condénsanse e explican, de forma detallada, os

argumentos desta tese. Este Pleno considera acreditado suficientemente neste expediente

que a vinculación tanatorio/localidade é tan intensa, que ata os clientes están dispostos a

cambiar de empresa funeraria para ter así asegurado o acceso ás instalacións dun concreto

59  Apartado 38 da Resolución da CNMC do 29 de xuño de 2022 ditada no expediente de concentración 
SNC/DC/092/22 ALBIA/TANATORIO DE MARÍN

60  Apartado 39 da Resolución da CNMC do 29 de xuño de 2022 ditada no expediente de concentración SNC/
DC/092/22 ALBIA/TANATORIO DE MARÍN
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tanatorio,  o  que  desmente  calquera  presunta  substituibilidade  respecto  de  outra

instalación de tanatorio nun municipio diferente do elixido polos clientes. Neste mesmo

sentido a sentenza da Sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza

de Andalucía do 1 de febreiro de 202161 sinalou que:

“(…) Como apreciou o Tribunal Supremo o mercado é de carácter local, en canto hai

que analizalo desde a perspectiva do usuario. De tal forma que as consideracións

que se efectúan de contrario sobre áreas de influencia non afectan á cota fixada

para determinar a posición dominante.” 

Por todo iso este Pleno ratifica o carácter local circunscrito ao municipio de Poio como

mercado  xeográfico  relevante  no  presente  expediente  e,  como  xa  indicamos,  debe

procederse a rexeitar esta alegación.

B.- A alegación de que as instalacións de tanatorio de Poio non son unha infraestrutura

esencial foi  cumpridamente  contestada  nesta  Resolución,  en  especial  no  punto  5.5.-

“Cuestión  previa:  o  tanatorio  como  servizo  esencial”  no  que  se  analiza  de  formas

detallada a consideración do tanatorio de Poio como infraestrutura esencial. Argumenta os

alegantes que os competidores das sociedades están en condicións obxectivas de replicar

instalacións de tanatorio, cando, como vimos, iso dependerá de elementos como:

-  A  previsión  no  plan  municipal  de  existencia  de  chan  para  desenvolver  tal

actividade e da concreta regulación xeral sobre compatibilidade de usos, atendendo

á normativa autonómica en materia sanitario mortuoria62. Como vimos, aínda que a

liberalización do sector supuxo un alivio no que respecta a as barreiras de entrada,

isto non supón que desaparecesen completamente, persistindo barreiras de índole

regulatorio  urbanístico,  polo  que  non  é  exactamente  certo  o  que  afirman  os

alegantes de que las sociedades denunciantes están en condicións obxectivas de

poder replicar a instalación de tanatorio.

61  Recurso 367/2018, ECLI:É:TSJAND:2021:6042, Fundamento Xurídico Sétimo.
62   STS do 20 de decembro de 2021 F.J. Cuarto, STS 4938/2021 - ECLI:É:TS:2021:4938
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- Existencia de demanda suficiente que xustificase duplicar o número de tanatorios

existentes no municipio de Poio e que garantise o retorno do investimento que iso

esixiría.  A  facturación  anual  do  único  tanatorio  de  Poio  que,  conforme  á

documentación achegada por TANATORIO DE POIO, foi de 38.670,00 euros durante

o  ano  2020  e  de  37.765,00  euros  durante  o  ano  2021,  parece  rexeitar  esa

posibilidade. Como vimos, en condicións normais, a demanda de servizos funerarios

é  constante  e  previsible  porque  depende  das  defuncións  dos  habitantes  do

municipio  e  estas  son  similares,  ano tras  ano,  polo  que  a  implantación  doutro

tanatorio no municipio de Poio cando a facturación do único actual non alcanza os

40.000 euros, que agora nese caso deberíase de dividir entre dous, acredita que o

retorno  do  investimento  necesario  para  a  súa  construción  non  sería  posible.

Lexitímaa  rendibilidade  económica  que  a  empresa  espera  obter  dos  seus

investimentos  neste  caso  non  existirían.  Ademais,  os  tanatorios  requiren  una

infraestrutura e medios previstos na lexislación de Galicia Decreto 151/2014 do 20

de novembro,  de  sanidade mortuoria  de Galicia.  Así  o  tanatorio concíbese nese

Decreto  como  o  establecemento  funerario  habilitado  como  lugar  de  etapa  do

cadáver,  entre  o  lugar  do  falecemento  e  o  destino  final,  que  deberá  estar

debidamente  acondicionado  para  a  realización  das  técnicas  de  tanatopraxia,

tanatoplastia  e  tanatoestética  e  para  a  exposición  dos  cadáveres.  Por  iso  é

necesario  para  o  seu  funcionamento  e  xestión  diaria  persoal  con  cualificación

profesional, o tratamento de residuos que deberán ser manipulados e xestionados

de  acordo  con  o  establecido  na  lexislación  vixente  sobre  residuos  sanitarios,  o

mantemento  da  zona  de  refrixeración,  a  existencia  do  persoal  necesario  para

atender  o  tanatorio,  os  gastos  ordinarios  de  mantemento  dunha  infraestrutura

sanitaria (por exemplo, limpeza).  Unido istos gastos á necesidade de retorno do

investimento e sendo a facturación anual do único tanatorio existente inferior a

40.000 euros, parece moi difícil que algunha empresa poida replicar esa instalación.

Alegan tamén que non existe proba de que TANATORIO DE POIO sexa unha empresa

dominante polo feito de ser a única titular de instalacións de tanatorio en Poio, o que é

volver insistir no tema do mercado relevante xa respondido nesta Resolución. Respecto

de a alegación de que os consumidores non poden converter unha infraestrutura en
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indispensable, sinalar que isto non se afirma na Proposta de Resolución e que no que

os consumidores se son determinantes é para fixar o ámbito do mercado de referencia

ao ser co seu comportamento os que indican se el produto é ou non substituíble por

outro, como ademais sinala a Comisión Europea na Comunicación 97/C 372/03 ao indicar

os elementos de apreciación utilizados para definir os mercados que “(…) as diferenzas nas

características dos produtos tampouco bastan en si mesmas para afirmar que non existe

ningunha sustituibilidad da demanda, dado que esta dependerá en gran medida da forma

en que os consumidores valoren as diferentes características.“

Por iso esta alegación debe de rexeitarse.

C.-  A alegación de que non se demostrou a existencia de abuso,  que as condicións de

acceso  ás  súas  instalacións  e  a  política  tarifaria  de  tanatorio  de  Poio  aplicáronse  de

maneira obxectiva, foi amplamente contestada neste Resolución.

O abuso de domino quedou acreditado no punto  5.6.2.3.- “Determinar se as condutas

denunciadas  merecen  o  cualificativo  de  abusivas  desde  o  punto  de  vista  da

competencia”. Este Pleno considera que existen no expediente probas que demostran que

natopámosvos ante unha práctica anticompetitiva abusiva executada conxuntamente por

SEPELIOS SAN MARCOS e TANATORIO DE POIO exercida desde unha posición de dominio

sen  que  exista  ningunha  explicación  razoable  que  non  produza  efectos  contrarios  ao

funcionamento  competitivo  dos  mercados.  Son  catro,  fundamentalmente,  os  feitos

acreditados que implican ese uso abusivo do poder de dominio por parte das empresas

denunciadas: a prohibición de acceso a salas, o sistema de reserva de sala en favor da

empresa funeraria matriz, o uso de descontos discriminatorios e a utilización das tarifas de

forma non equitativa sen xustificación económica algunha,  elementos que menoscaban a

estrutura  de  competencia  efectiva  do  mercado  ao  servirse  TANATORIO  DE  POIO  E

SEPELIOS SAN MARCOS dun recurso (o tanatorio de Poio) para alterar as regras que deben

de rexer unha competencia normal nun mercado conexo e que, ademais, prexudicaron aos

usuarios-consumidores que viron perder a súa liberdade para elixir á empresa funeraria

que quere que preste os seus servizos. 
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Alegan que nin TANATORIO DE POIO nin SEPELIOS obrigaron aos seus competidores para

asumir tarifas discriminatorias ou non equitativas e que desde xullo de 2019 os descontos

eran por “volume”, cando o certo é que se ha acredito neste expediente o trato tarifario

discriminatorio en prexuízo de ALBIA non só coa aplicación de conceptos por facturación

que nunca se aplicaban a SEPELIOS SAN MARCOS, senón cunha política de descontos que

nada tiña que ver co volume, como vimos no punto 5.6.2.3.-

Alegan que a política de descontos en favor de ALBIA cambia no momento en que ALBIA e

o seu matriz SANTA LUCÍA acumulan unha alta débeda con SEPELIOS SAN MARCOS pola

falta de pagamento de servizos en TANATORIO DE POIO e deciden retirar os descontos e

aplicar a ALBIA a tarifa xeral de 950 euros na súa integridade. Esta mesma alegación fana

para xustificar a súa negativa para alugar as salas do tanatorio de Poio. Sobre isto, sinalar

que as empresas que non pagaran os servizos non só eran a empresa matriz de ALBIA, que

non pagara a TANATORIO DE POIO, senón tamén SEPELIOS SAN MARCOS (empresa matriz

de TANATORIO DE POIO), que debía importantes cantidades a ALBIA polo que as débedas

eran recíprocas. Así, por escrito do 26 de marzo de 2021 achegado coa alegación ao Prego

de Concreción de Feitos, ALBIA reclama a SEPELIOS SAN MARCOS a cantidade de 68.161,00

euros. SEPELIOS SAN MARCOS tampouco acredita que esas cantidades fosen reclamadas

xudicial ou extraxudicialmente, e non acreditando TANATORIO DE POIO cal era a política

comercial  da empresa na cobranza das facturas non só con ALBIA senón coas demais

empresas funerarias, este Pleno cre que a falta de abono desas facturas á empresa matriz

non é causa ou razón para excluír dun servizo esencial e dun mercado a un competidor

cando este non incorreu en moura e cando existen débedas recíprocas entre ambas as

empresas que poderían abonarse por compensación. 

Ademais, habemos visto que a negativa de acceso era o último dunha serie de sucesivos

pasos e instrumentos (sendo cada un dos que ía adoptando máis gravoso no trato non

equitativo  e  discriminatorio)  ata  lograr  ese  obxectivo.  O primeiro  foi  a  aplicación  non

equitativa e discriminatoria dos descontos, que supuxo a elevación da factura de alugueiro

de salas para ALBIA en comparación co resto dos competidores; o segundo a eliminación

de todo tipo de desconto a ALBIA e a cobranza de conceptos tarifarios elevados que non

facturaba a ningunha outra empresa funeraria como o exceso de horas a partir de 24 e, o
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último,  a  directa  exclusión  de  ALBIA  do  devandito  tanatorio  alegando a  existencia  de

débedas coa empresa matriz. 

Doutra  banda,  sinalar  que  nas  súas  alegacións  os  denunciados  afirman,  para  negar  a

aplicación non equitativa e discriminatoria dos descontos a ALBIA, que,

“(,,,)  a  tarifa  era  claramente  de  950  euros  desde  xullo  de  2019  e  SEPELIOS  e

TANATORIO DE POIO continuaron aplicando a ALBIA descontos, tal e como se extrae

do feito de que despois de xullo de 2019 haxa facturas por servizos a 950 e outras a

495 e 400 euros”. 

cando o certo é que, de acordo con a documentación achegada por TANATORIO DE POIO

tras a solicitude realizada por este Pleno de documentación complementaria realizada co

fin de aclarar cuestións precisas e necesarias para a formación de xuízo, desde o 16 de

xullo  de  2019  en  que  se  aplicaron  as  novas  tarifas  e  ata  que  ALBIA  desapareceu  da

facturación do tanatorio de Poio (22 de setembro de 2019), as facturas emitidas foron por

importe moi superior a eses 495 e 400 euros que sinalan. As í o importe das facturas de

TANATORIO DE POIO a ALBIA posteriores ao 16 de xullo de 2019 foron por importe de

1.149,50 euros (8 facturas), 2.220,35 euros (1 factura), 2.268,25 euros (1 factura), 2.483,78

euros (1 factura), 2.723,26 euros (1 factura), 2.819,05 (1 factura), 2.890,89 euros (1 factura) e

2.986,68 euros (1 factura). En todas elas a contía do concepto de “sala velatoria” é de 950

euros.  Curiosamente,  se  se  aplica  a  unhas  facturas  posteriores  ao  16  de  xullo  unha

cantidade inferior a eses 950 euros por servizos de sala, pero esas facturas non o foron a

ALBIA senón a SEPELIOS SAN MARCOS (factura 98/19 do 31 de xullo de 2019 e factura 99/19

do 31 de xullo de 2019). A partir do 22 de setembro de 2019 ALBIA desaparece das facturas

por  cesión  de  sala  emitidas  por  TANATORIO  DE  POIO  cando,  como  consecuencia  da

comunicación do 25 de setembro de 2019, TANATORIO DE POIO denega o acceso ás salas a

ALBIA.

Alegan que “O cambio de tarifa en xullo de 2019 a 950 euros non pode considerarse

desproporcionado nin inxustificado.” sobre iso dicir dúas cousas:
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a. Ese cambio de tarifas só afectou a ALBIA un mes e medio, xa que a partir do

22 de setembro de 2019  desaparece da facturación de TANATORIO DE POIO

por cesión de sala ao ser excluídas dese mercado.

b. O  cambio  de  tarifa  non  sería  discriminatorio  se  se  aplicasen  a  todas  as

compañías  funerarias  os  mesmos  conceptos  tarifarios  e  uns  descontos  que

obedecesen a razóns obxectivas, como pode ser o volume de facturación. Pero,

neste caso, habemos visto que non é así.  

Por todo o anterior, debe de rexeitarse esta alegación.

D.- A alegación de que  non hai  proba dos efectos do suposto abuso sobre o mercado

conexo de servizos funerarios, debe de rexeitarse xa que se acreditou nesta Resolución a

afectación desa medida no mercado de servizos funerarios en prexuízo de competidores

como ALBIA e FUNERARIA SAN MARCOS.

As  actuacións  das  denunciadas,  como  se  acredita  nesta  Resolución  menoscabaron  a

estrutura  de  competencia  efectiva  do  mercado  ao  servirse  TANATORIO  DE  POIO  E

SEPELIOS SAN MARCOS dun recurso (o tanatorio de Poio), que é un insumo imprescindible

para o exercicio da actividade das empresas funerarias, para alterar as regras que deben

de rexer unha competencia normal, e puxeron de manifesto unhas prácticas contrarias ao

funcionamento competitivo dos mercados por resultar abusiva ao ser exercida desde unha

posición de dominio sen que se manifestou ningunha explicación razoable sendo realizada

conxuntamente.

Acreditouse que ese abuso de posición de dominio implicou a perda de mercado para as

funerarias competidoras con dano á competencia, pero tamén ás denunciantes. Dano por

abuso  de  posición  de  dominio  que  foi  mesmo  recoñecido  por  sentenza  da  Audiencia

Provincial de Pontevedra, como vimos.

6.1.3.- Alegacións de FUNERARIA SAN MAURO
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Non presenta FUNERARIA SAN MAURO alegacións á Proposta de Resolución e o que fai é afirmar

que a conduta obxecto de denuncia neste expediente séguense mantendo e achega para iso as

tarifas do ano 2022 e unhas facturas. 

6.2.- Alegacións á práctica da actuacións complementarias e proba acordada polo Pleno
do 11 de xullo de 2022

O artigo 51.1 da LDC, desenvolto polo artigo 36 do RD 261/2008 do 22 de febreiro, polo que se

aproba  o Regulamento de Defensa da Competencia  (RDC),  recoñece  ao Consello da Comisión

Nacional da Competencia (CNC), no noso caso, o Pleno da Comisión Galega da Competencia, a

potestade de ordenar, de oficio, medidas complementarias ante a Subdirección de Investigación

co fin de aclarar cuestións precisas para a formación de xuízo. 

O  Pleno  da  CGC,  na  súa  reunión  do  11  de  xullo  de  2022  acordou  a  práctica  de  actuacións

complementarias  e  de proba  das que  deu traslado aos  interesados para  que  alegasen  canto

estimasen adecuado e valorasen o resultado das mesmas. 

Formuláronse  alegacións  por  ALBIA,  SEPELIOS  SAN  MARCOS  e  TANATORIO  DE  POIO  que

aproveitaron  o  trámite  para  expoñer  cuestións  non  relacionadas  coa  documentación  recibida

polas actuacións e proba complementaria e repetir temas xa expostos. 

6.2.1.- Alegacións de SEPELIOS SAN MARCOS e TANATORIO DE POIO

Nas súas alegacións á práctica da actuacións complementarias e proba acordada polo Pleno do 11

de xullo de 2022 solicitan a práctica de probas como o interrogatorio das persoas que asinarían os

testemuños achegados por ALBIA e que se oficiase á empresa SANTA LUCIA a petición dunha

serie de informes.

No que se refire ás probas propostas nos escritos de alegacións polas denunciadas sinalar que se

admitiron e examinaron a documental achegada polos interesados en varias ocasións ao longo da

tramitación  do  expediente;  solicitáronse informes pola  SUBDIC  ás  partes  no expediente  e  ao

Concello de Poio; acordouse polo Pleno a práctica, de oficio, da realización de probas distintas das

113
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal



xa  practicadas  ante  a  Subdirección  de  Investigación  na  fase  de  instrución,  co  fin  de  aclarar

cuestións precisas  e  necesarias  para  a  formación de  xuízo,  nas  que  se  inclúe  a  solicitude de

documentación  aos  denunciados  e  aos  denunciantes,  estimando o  Pleno respecto  das  outras

propostas nos alegacións pero non practicando as  solicitadas que  non son relevantes para a

resolución  do  expediente,  que  non achegan  nada  novo ou  de  interese  para  verificar  o  feitos

obxecto deste expediente.

Existen no expediente documentación achegada tanto por TANATORIO DE POIO como por ALBIA

que ratifican o afirmado nas declaracións escritas de familiares de falecidos que manifestan que

contrataran con ALBIA a prestación integral do servizo funerario e que, ante a negativa do titular

do tanatorio de Poio de dar acceso á sala a ALBIA, ten que cancelar o encargo realizado a ALBIA.

Así TANATORIO DE POIO confirma coas súas facturas emitidas que se produciu un cambio polos

familiares dos achegados ou falecidos da empresa funeraria  ALBIA a SEPELIOS SAN MARCOS,

cando ALBIA fora inicialmente elixida por esas persoas para a prestación deses servizos, o que fai

que esas declaracións asinadas sexan complementarias desoutra proba documental achegada por

TANATORIO DE POIO e ALBIA,  que foi especialmente valorada por este Pleno. Este Pleno non

albergou dúbidas da veracidade desas declaracións como non tivo dúbida doutros documentos

achegados polos interesados e, por iso, non necesitou o seu ratificaron polos seus autores como,

por exemplo, as facturas do tanatorio. Tampouco se admitiu a práctica de novas probas en temas

non relacionados con este expediente. 

6.2.2.- Alegacións de ALBIA

Nas súas alegacións á práctica da actuacións complementarias e proba acordada polo Pleno do 11

de xullo de 2022 ALBIA reiteran os argumentos das súas alegacións á Proposta de Resolución que

xa foron contestadas, así reitera que TANATORIO DE POIO dispón dunha posición dominante no

municipio de Poio e que se debe impoñer unha multa que teña en conta o volume de negocios do

grupo San Marcos, xa que as sancións propostas na Proposta de Resolución son demasiado baixas.

Sinala tamén que a conduta obxecto de denuncia neste expediente séguense mantendo.
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6.3.- Valoración realizadas polos interesados do resultado das dilixencias de proba e do

resultado das actuacións complementarias.

Formuláronse valoracións conxuntas por SEPELIOS SAN MARCOS e TANATORIO DE POIO. Nelas

repetiron a súa argumentación xa presentada na alegación á Proposta de Resolución sobre a

errónea  definición  do  mercado  xeográfico  e  que  xa  foi  rexeitada  por  esta  Resolución:  como

indicamos  de  forma  repetida  no  punto  4.  2.-  “Mercado  xeográfico”  así  como  no  5.6.2.1

“Determinación  do  mercado  relevante”  se  condesan  e  explican,  de  forma  detallada,  os

argumentos da tese defendida por este Pleno. Volve reiterar a falta de valor dos testemuños de

achegados de falecidos achegados por ALBIA, cuestión que xa foi contestada nesta Resolución. 

Nesa valoración tamén sinalan SEPELIOS SAN MARCOS e TANATORIO DE POIO que a información

facilitada por ALBIA nestas dilixencias de proba e actuacións complementarias non é fiable xa

que na listaxe de solicitudes de sala existen erros como os de repetición e inclusión de falecidos

para os que non se solicitou sala no tanatorio de Poio ou que non foron velados no mesmo.

Sobre iso indicar 

a) que este Pleno xa detectara erros de repetición na documentación enviada por ALBIA e por

iso reiterou a esa empresa a solicitude da realización das probas acordadas no Pleno do 11

de xullo xa que non foran achegadas nos termos do requirimento.

b) que, como se indica nesta Resolución, o Pleno comprobou que non todos os falecidos para

os que ALBIA solicitara sala no Tanatorio de Poio foran velados no devandito tanatorio e

así se determina no contendido. Pero tamén se puido acreditar que eses falecidos para os

que  ALBIA  erroneamente  indica  que  solicitaron  sala  para  o  tanatorio  de  Poio,  foron

velados noutros tanatorios e a empresa funeraria que finalmente realizou os servizos foi

SEPELIOS SAN MARCOS sendo ALBIA a que inicialmente solicitara a sala para ese falecido

polo que tamén foi unha actividade que foi cancelada. 

Por último, aínda que SEPELIOS SAN MARCOS e TANATORIO DE POIO afirman que na relación de

solicitudes  de  sala  para  o  tanatorio  de  Poio  realizada  por  ALBIA  un  dos  falecidos

(*************************) non consta que fose obxecto de servizos facturados por TANATORIO DE
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POIO, con todo pódese comprobar que existe un erro nesa afirmación dos denunciados xa que se

aparece unha factura emitida por TANATORIO DE POIO na que o falecido é esa persoa: factura

número 74/20, de data 8 de setembro de 2020 por importe de 423,50 euros. Tamén afirman que

non aparece a falecida “************” cando coa mesma data aparece na relación de facturas de

TANATORIO DE POIO e no seu Libro Rexistro do Tanatorio a falecida “**************”.  

A  existencia  de  erros  na  documentación  remitida  polos  interesados  púidose  constatar  ao

examinar a  documentación enviada para aclarar as respostas ao requirimento de información

solicitada  por  acordo  deste  Pleno.  Así,  ademais  dos  erros  na  documentación  de  ALBIA,

comprobáronse a  existencia  doutros na enviada por TANATORIO DE POIO,  e  sobre os cales a

propia empresa afirma que:

a) existiron erros na numeración das súas facturas do tanatorio e por iso non existe a factura

11/2019, 

b) algúns falecidos velados no tanatorio non foron inscritos no Libro Rexistro do tanatorio e

por  ese  motivo  existen  facturas  das  mesmas,  pero  non  aparecen  como  veladas  no

tanatorio de Poio; 

c) existían persoas que foran transcritas por dúas veces no Libro Rexistro do tanatorio de

Poio, polo que aparecían como dous falecidos distintos. 

Todos eses erros tívoos en conta este Pleno tanto para pedir aclaración dos mesmos como para

valorar a documentación nos seus propios termos.

O  que  non  pode  admitir  e  rexeita  este  Pleno  é  a  afirmación  de  SEPELIOS  SAN  MARCOS  e

TANATORIO DE POIO de que a explicación máis razoable para as solicitudes que recibiu ALBIA

para velación no tanatorio de Poio e que finalmente non tiveron lugar nel, é que se velaron ou ben

no tanatorio que ALBIA ten na cidade de Pontevedra ou ben nunha salga velorio na residencia

Ballesol (do grupo Santa Lucia) situada en Poio. E iso por dous motivos:

a) É unha afirmación que non se acredita documentalmente nin por calquera outro medio de

proba ou indicio que a xustifique e,

b) que este Pleno puido comprobar na páxina  https://www.esquelasdegalicia.es/ que algúns

deses falecidos (***************************) foron velados no tanatorio de Salvaterra do Miño
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pertencentes a Funeraria San Marcos e que foi esa empresa a que prestou os servizos

funerarios,  polo  que  non  deberían  de  afirmar  no  seu  escrito  a  posibilidade  de  que  a

velación  desas  persoas podería  ter  lugar  en tanatorios  de ALBIA xa que eles  mesmos

coñecían que foran velados en tanatorios do seu grupo empresarial.

7.- SANCIÓN 

De conformidade co disposto no artigo 50.4 LDC, practicados os actos de instrucións necesarios, a

Subdirección  de  Investigación  formulará  proposta  de  resolución  que  será  notificada  aos

interesados  para  que,  no  prazo  de  quince  días,  formulen  as  alegacións  que  teñan  por

convenientes. Dita proposta, nos expedientes sancionadores en materia de competencia incoados

a partir de 2 de outubro de 2016, incluirá “a sanción que se propoña” nos termos sinalados no art.

89.3  da Lei  39/2015,  do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.  A

SUBDIC  considera  acreditada  a  comisión  dunha  infracción  do  artigo  2  LDC  da  que  son

responsables as entidades TANATORIO DE POIO e SEPELIOS SAN MARCOS, conduta tipificada no

apartado 2, do referido artigo nas súas letras a) “A imposición, de forma directa ou indirecta, de

prezos  ou  outras  condicións  comerciais  ou  de  servizos  non  equitativos”  e  c)  “A  negativa

inxustificada a satisfacer as demandas de compra de produtos ou de prestación de servizos”. 

7.1.- Sanción proposta 

Segundo o  artigo  62.4,  letra  b)  da LDC,  na  redacción  vixente  no  momento  de  incoarse  este

expediente63, sinala que son infraccións moi graves: “O abuso de posición de dominio tipificado no

artigo  2  da  Lei  cando  o  mesmo  sexa  cometido  por  unha  empresa  que  opere  nun  mercado

recentemente liberalizado, teña unha cota de mercado próxima ao monopolio ou goce de dereitos

especiais ou exclusivos”. No caso de que non concorran esas circunstancias, o art. 62.3.b) tipifica

63  Como sinala a disposición transitoria primeira da Real Decreto-lei 7/2021 de transposición de directivas da
Unión Europea nas materias de competencia, prevención do branqueo de capitais, entidades de crédito, 
telecomunicacións, medidas tributarias, prevención e reparación de danos ambientais, desprazamento de 
traballadores na prestación de servizos transnacionales e defensa dos consumidores. “Aos procedementos
xa iniciados antes da entrada en vigor dos artigos primeiro, segundo, e disposicións finais primeira e 
segunda deste real decreto-lei non lles será de aplicación o mesmo, rexéndose pola normativa anterior”. A 
entrada en vigor do leste Real Decreto lei foi o 29 de abril de 2021 e este expediente incoouse o 3 de 
febreiro de 2021.
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como infracción grave  “O abuso de  posición de  dominio  tipificado no artigo  2  que  non  teña  a

consideración de moi grave”. 

O Artigo 63.1 da LDC dispón: 

“1. Os órganos competentes poderán impoñer aos axentes económicos, empresas, asociacións,

unións  ou  agrupacións  daquelas  que,  deliberadamente  ou  por  neglixencia,  infrinxan  o

disposto na presente Lei as seguintes sancións: 

a)  As infraccións leves con multa  de ata  o 1  por  cento do volume de negocios  total  da

empresa infractora no exercicio inmediatamente anterior ao da imposición da multa. 

b) As infraccións graves con multa de ata o 5 por cento do volume de negocios total da

empresa infractora no exercicio inmediatamente anterior ao da imposición da multa. 

c) As infraccións moi graves con multa de ata o 10 por cento do volume de negocios total da

empresa infractora no exercicio inmediatamente anterior ao de imposición da multa.”

A  SUBDIC  na  súa  Proposta  de  Resolución  Respecto  atribúe  a  SEPELIOS  SAN  MARCOS,  SL  e

TANATORIO DE POIO,  SL a infracción tipificada no artigo 2 LDC, que se reputa como moi grave,

conforme  ao  artigo  62.4,  letra  b)  LDC,  isto  é,  o  abuso  de  posición  de  dominio  e  propón  as

seguintes sancións: 

SEPELIOS SAN MARCOS, S.L.: 129.785,13 euros (CENTO VINTE E NOVE MIL SETECENTOS

OITENTA E CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS), que se corresponde co 4% do Volume

de negocio total 2020. 

 TANATORIO DE POIO, S.L.: 1.933,50 euros (MIL NOVECENTOS TRINTA E TRES EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS), que se corresponde co 5% do Volume de negocio total 2020. 
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7.2.- Alegacións. 

Como se recolleu nos antecedentes, formuláronse alegacións por ALBIA, SEPELIOS SAN MARCOS,

TANATORIO DE POIO E FUNERARIA SAN MAURO á Proposta de Resolución elaborada pola SUBDIC

e notificada ás partes. 

Entre  esas  alegacións  están  algunhas  relativas  á  contía  e  ao  tipo  da  sanción  que  agora  se

contestan. 

7.2. 1.- Alegacións ALBIA

Nas súas alegacións considera que para determinar a sanción é necesario ter en conta o volume

de vendas do grupo San Marcos que inclúa non só de TANATORIO DE POIO E SEPELIOS SAN

MARCOS, senón tamén á empresa DOPEMAR. Considera ademais que a proposta de sanción da

SUBDIC é demasiado baixa.

Este Pleno tivo en conta, como se explica no punto seguinte, a normativa que determina a contía

das sancións os criterios para a súa gradación establecidos no artigo 64.1 LDC., e o que non incluíu

para  a  determinación  do  volume  de  negocios  de  empresas  que  non  son  interesadas  neste

expediente. Por iso esta alegación é rexeitada.

7.2. 2.- Alegacións TANATORIO DE POIO e SEPELIOS SAN MARCOS

Alegan que existe unha desproporción nas propostas de sanción e unha infracción dos arts. 62, 63

e 64 da LDC xa que a conduta debería de clasificarse como unha infracción grave. 

Na redacción vixente no momento de incoarse este expediente a LDC dispoñía no seu art. 62.4.b)

que constitúe infracción moi grave “O abuso de posición de dominio tipificado no artigo 2 da Lei

cando  o  mesmo  sexa  cometido  por  unha  empresa  que  opere  nun  mercado  recentemente

liberalizado, teña unha cota de mercado próxima ao monopolio ou goce de dereitos especiais ou

exclusivos”. No caso de que non concorresen esas circunstancias, a LDC no seu art. 62.3.b)

consideraba a esa infracción como grave.
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Consideran que non concorren ningunha das circunstancias que determinarían a cualificación

da infracción como moi grave. E cita para iso unha sentenza (non firme) da Sala do contencioso

administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía do 1 de febreiro de 2021.

Como  veremos  nos  criterios  para  a  determinación  da  sanción  que  se  contemplan  nesta

Resolución, acredítase a confluencia, como retiradamente manifestouse ao longo de todo o

expediente, da existencia nas sancionadas de “unha cota de mercado próxima ao monopolio”,

mercado que se determina conforme ao sinalado ao longo desta Resolución no punto relativo

á “caracterización do mercado”. 

Non se pode interpretar doutra maneira a referencia que aparece no art.62 4 b) da LDC do

que se debe de entender como mercado para os efectos de poder cualificar esa infracción

como moi grave. O mercado que servirá para poder determinar se esa empresa ou empresas

ten unha cota próxima ao monopolio debe de ser aquel que permite, como sinala a Comisión

Europea na Comunicación 97/C 372/03, determinar e definir  o marco da competencia entre as

empresas. Como vimos, a noción de mercado, tanto no que se refire ao mercado de produto como

á súa dimensión xeográfica, debe identificar a aqueles rivais que poden limitar o comportamento

das  empresas  ou  impedirlles  actuar  con  independencia  de  calquera  presión  competitiva.  Por

último, conforme ao disposto no apartado 9 da referida Comunicación «o mercado de referencia

no marco do cal se examina unha cuestión de competencia determínase combinando o mercado de

produto e o mercado xeográfico». 

Este mercado de referencia será o que sirva para determinar se esas empresas teñen no

mesmo, ou non, unha cota de mercado próxima ao monopolio. Non tería sentido que para

cualificar a sanción nun expediente por infracción do art. 2 da LDC analizásese un mercado

distinto e superior ao que se determinou como mercado de referencia na propia infracción, xa

que ese mercado superior e estraño á infracción non sería o ámbito da actuación ilícita e só

serviría para distorsionar os efectos e o alcance da conduta anticompetitiva que se quere

sancionar coa Resolución. 
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Leste foi o criterio establecido en numerosas Resolucións da autoridades de competencia

como a Resolución da Autoridade Catalá da Competencia nº 41/2012 Funeraria Fontal do 2 de

xullo de 201564; Resolución do Consello de Defensa da Competencia de Andalucía de o 1 de

outubro de 2014 S/15/2014 TANATORIOS DE HUELVA S.L65; Resolución do Consello de Defensa

da Competencia de Andalucía, do 3 de marzo de 2021 S/01/2021, TANATORIOS PROVINCIA DE

HUELVA66, Resolución do Consello Galego da Competencia do 10 de xullo de 2012 R 1/2012 -

TANATORIO DE VALGA67. 

Por todo iso, esta alegación debe de ser rexeitada.

Alega que a sanción é desproporcionada xa que considera que non se aplicaron correctamente os

criterios de gradación o art. 64 da LDC. a Proposta de Resolución contén criterios que se tiveron

en  conta  para  a  determinación  da  sanción  ao  non  apreciar  circunstancias  atenuantes  nin

agravantes no mercado afectado, así como outras concorrente neste expediente. Criterios que se

amplían nesta Resolución, polo que esta alegación debe de ser rexeitada xa que este Pleno tivo en

conta,  como se explica  no  punto 7.3,  a  normativa  que  determina  a  contía  das sancións  e  os

criterios para a súa gradación establecidos no artigo 64.1 LDC. 

7.2.3.- Alegacións FUNERARIA SAN MAURO

Nas súas alegacións só sinala que as actuacións denunciadas continúan.

7.3.- Criterios para a determinación do importe das sancións 

Como este  Pleno sinalou  anteriormente,  estímase  a  existencia  dunha conduta  prohibida  polo

artigo 2 LDC, na actividade desenvolta polas empresas SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e TANATORIO

64  “7. De acordo con o que establece o artigo 62.4.b) da LDC, a conduta infractora tense que cualificar como 
moi grave tendo en conta que MÉMORA é a única empresa que ofrece os servizos de tanatorio na área 
xeográfica relevante”

65  Confirmada pola Sentenza do TSJA do 22 de decembro de 2016
66  Que cualifica a infracción como moi grave cando as empresas tiñan no mercado de referencia unha cota 

do 100%, “porque soamente había un tanatorio en cada un dos respectivos municipios” e cualifícaa como 
grave cando ese mercado repartíase entre dúas empresas.

67  Confirmada pola Sentenza da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, do 26 de novembro de 2015 no Recurso N.º 720/2015
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DE POIO, S.L. que aparece tipificada no seu apartado 2, letras a) A imposición, de forma directa ou

indirecta, de prezos ou outras condicións comerciais ou de servizos non equitativos; e c) A negativa

inxustificada a satisfacer as demandas de compra de produtos ou de prestación de servizos.

A conduta descrita está tipificada no artigo 2 LDC, que se reputa como moi grave, conforme ao

artigo 62.4, letra b) LDC, isto é, o abuso de posición de dominio, de acordo con a redacción vixente

no momento de incoarse o expediente: “O abuso de posición de dominio tipificado no artigo 2 da

Lei cando o mesmo sexa cometido por unha empresa que opere nun mercado recentemente

liberalizado, teña unha cota de mercado próxima ao monopolio ou goce de dereitos especiais ou

exclusivos”.

Acreditouse  a  confluencia  nun  suposto  de  existencia  nas  sancionadas  de  “unha  cota  de

mercado próxima ao monopolio”, mercado que se determina conforme aos sinalado ao longo

desta Resolución no punto relativo á “caracterización do mercado”, e que é de carácter local.

Non tería sentido, a pesar das alegacións dos denunciados, que para cualificar a sanción nun

expediente por infracción do art. 2 da LDC analizásese un mercado distinto e superior ao que

se determinou como mercado de referencia na propia Resolución.

Por iso, polo que corresponde a cualificación da infracción  cometida polas denunciadas como

moi grave. 

En relación co cálculo do importe da sanción debe terse en conta o disposto pola Sentenza do

Tribunal Supremo do 29 de xaneiro de 2015.

De acordo con establecido no artigo 64 da LDC considerarase que os factores que se deben ter en

conta para a fixación dunha eventual sanción son os seguintes:
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-  O  mercado  afectado:  A  afectación  prodúcese  nun  mercado  moi  sensible  cunha

delimitación xeográfica local (concello de Poio) que corresponde co ámbito de influencia do

tanatorio cuxa titularidade se instrumentaliza para afectar a outros mercados conexos.

-  Cota de mercado das empresas.  A empresa TANATORIO DE POIO,  é titular  do único

tanatorio existente nese municipio,  polo que a  súa cota de mercado será do 100% do

mercado de referencia. En cambio, SEPELIOS SAN MARCOS compite con outras empresas

no mercado dos servizos funerarios, algunha delas con forte implantación a nivel nacional.

- A duración esténdese desde outubro de 2019 a finais de 2021.

-  Os  efectos  da  conduta  prodúcense  de  modo  especialmente  grave  no  mercado  de

tanatorio  e  o  conexo  de  servizos  funerarios  cun  grave  dano,  como  vimos,  a  outros

competidores (perda de clientes) e confirmado por sentenza do 10 de xuño de 2021 da

Audiencia Provincial de Pontevedra. Tamén a infracción produciu efectos sobre os usuarios

consumidores que se viron prexudicados ao perder a súa liberdade para elixir á empresa

funeraria que quere que preste os seus servizos e beneficiarse da posibilidade duns prezos

inferiores ou dunha maior calidade na prestación dos servizos, perdida que se produce

nunhas datas e momentos en que, como sinala a sentenza da Audiencia Provincial, “(…) non

era esperable que aínda puidese chegar a darse ese suposto”.

-  Os  beneficios  ilícitos  obtidos  polas  empresas  denunciadas  foi,  fundamentalmente,  a

desaparición de empresas competidoras no mercado de referencia do tanatorio de Poio

desde outubro de 2019 ata 2021. O efecto desa exclusión así mesmo proxéctase sobre os

posibles  servizos  futuros  aínda  non  contratados,  pois  nun  ámbito  como  o  local,  os

potenciais clientes poden coñecer facilmente que se desexan utilizar as instalacións do

tanatorio  de  Poio  deberán  contratar  os  servizos  exclusivamente  con  SEPELIOS  SAN

MARCOS. Tamén implicou un beneficio pola prestación de servizos funerarios a clientes

que elixiran a esas empresas competidoras e tiveron que cambiar a SEPELIOS SAN MARCOS

para poder ter garantida o velorio nese tanatorio. A sentenza da Audiencia Provincial de

Pontevedra, que condenou a TANATORIO DE POIO a indemnizar a FUNERARIA SAN MAURO
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por un suposto de perda dun cliente para o que esta fora contratado, fixou en 1.632,02

euros máis intereses a contía. A contía desa indemnización por un só cliente supoñería a

TANATORIO DE POIO o 4,33% do volume de negocios anual total durante o ano 2021. Este

Pleno  identificou,  polo  menos,  trece  supostos  nos  que  os  familiares  ou  achegados  de

falecidos  cancelan  o  servizo  coa  empresa  funeraria  ALBIA  por  non  poder  velar  o  seu

cadáver no tanatorio de Poio ao denegar TANATORIO DE POIO a sala a esta empresa, pero

que  obteñen  sala  nese  tanatorio  contratando  os  servizos  funerarios  a  SEPELIOS  SAN

MARCOS, empresa matriz de TANATORIO DE POIO68. Ademais, acreditáronse que máis do

93% de persoas que eran clientes de ALBIA e que solicitaron entre o 1 de outubro de 2019

(data que se fixa polos denunciantes como comezo da actuación anticompetitiva) e o 31 de

decembro de 2021 que o velorio tivese lugar no tanatorio de Poio cambiaron de empresa

funeraria abandonando a ALBIA e pasando a aquela outra que lles aseguraba unha sala no

devandito tanatorio que non era outra que SEPELIOS SAN MARCOS por ser a empresa

matriz da titular dese tanatorio.

-  Non se aprecian circunstancias agravantes nin atenuantes.

Sobre a base destas premisas é preciso chegar á conclusión de que se trata dunha infracción moi

grave (artigo 62.4, letra b) LDC,) a sanción deberá concretarse nun arco que discorre desde o “0%”

ata o “10%” do volume de negocios total da empresa infractora no “exercicio inmediatamente

anterior ao da imposición da multa” (art. 63.1.c), isto é, o ano 2021. A porcentaxe que se aplica

sobre  o  volume  de  negocios  total  das  empresas  infractoras  debe  de  fixarse  atendendo  á

finalidade disuasoria das multas e ao principio de proporcionalidade.

Non se alegou por ningunha das empresas denunciadas circunstancias excepcionais para ter en

conta a incapacidade contributiva dunha empresa nun contexto económico e social particular69 nin

se alegaron razóns que poidan afectar á capacidade económica ou a supervivencia das empresas.

68  De acordo con a documentación achegada por ALBIA e TANATORIOS DE POIO, a relación dos falecidos 
dos cales os seus familiares ou achegados cancelaron o servizo con ALBIA por non poder obter sala no 
tanatorio de Poio ao denegar TANATORIOS DE POIO a sala a esta empresa, pero que con todo obteñen 
sala contratado a SEPELIOS SAN MARCOS, empresa matriz de TANATORIO DE POIO, é a seguinte: (***)

69  No sentido previsto nas Directrices para o cálculo das multas impostas en aplicación do artigo 23, 
apartado 2, letra a), do Regulamento (CE) no 1/2003. 
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O volume de negocios total no exercicio inmediatamente anterior70, isto é, o exercicio 2021, das

empresas é o seguinte: 

SEPELIOS SAN MARCOS, S.L.: 3.261.066,41 euros 

TANATORIO DE POIO, S.L.:  37.765,00 euros 

Reitérase que o importe máximo da multa non poderá superar os seguintes importes (10% Vol.

Neg. 2021) polo que o importe máximo da multa non poderá superar as seguintes cantidades: 

SEPELIOS SAN MARCOS, S.L.: 326.106,641 euros 

TANATORIO DE POIO, S.L.:  3.776,5 euros 

A sanción debe determinarse partindo dos criterios de gradación do artigo 64.1 LDC, seguindo os

criterios da Xurisprudencia do Tribunal Supremo. Neste caso, tendo en conta que: 

a)  O mercado de produto de referencia no que teñen lugar as condutas imputadas de

prestación dos servizos de tanatorio-velorio que se presta en réxime de monopolio por ser

o único da localidade e, o mercado conexo upstream/downstream dos servizos funerarios

propiamente  devanditos.  Trátase  dun  mercado  moi  sensible,  de  demanda  forzosa,

ocasional  e  de  primeira  necesidade,  no  que  o  consumidor  só  deberá  facer  fronte  moi

poucas veces ao longo da súa vida e no que a decisión de contratar os servizos funerarios

tómase de forma imprevista e con carácter urxente e nunha situación psicoloxicamente

vulnerable xa que as circunstancias anímicas que rodean ao consumidor non son as máis

idóneas para tomar decisións de compra. Esta espacial situación esixe, a xuízo deste Pleno,

que o prestador  dos  servizos funerarios  e  de tanatorio unha especial  profesionalidade

tratando de evitar actuacións que mingüen a liberdade de elección do cliente.

b) O mercado de referencia xeográfico redúcese ao municipio de Poio. 

70  Téñase en conta que neste punto aplícase a redacción do artigo 63 LDC anterior ás modificacións 
introducidas pola Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril  
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c)  A  infracción  sancionada  tiña  por  finalidade  o reservarse  no  municipio  de  Poio,  a

totalidade dos servizos funerarios cuxos contratantes tivesen a intención de utilizar os

servizos de tanatorio do único existente nese municipio en mans de TANATORIO DE POIO,

SL  e  controlado  polo  seu  matriz,  SEPELIOS  SAN  MARCOS,  SL,  en  favor  desta  última

compañía co que se trataría dun suposto de abuso dos denominados “exclusionarios”. O

que se pretendían, e conseguiron, durante o período de duración desta infracción, sería

expulsar dese mercado polo menos aos dous rivais denunciantes (ALBIA e FUNERARIA SAN

MAURO), negándolles o acceso ao tanatorio para os servizos que demandan a requirimento

dos seus clientes, a quen se reconducía a SEPELIOS SAN MARCOS.

d) O resultado da infracción foi a exclusión de dúas empresas funerarias competidoras

(ALBIA E FUNERARIA SAN MAURO) da actividade de uso do tanatorio durante a duración da

infracción, sendo ata esa data unha desas empresas (ALBIA) a principal usuaria das salas

dese tanatorio. Por tanto, aínda que competidora de SEPELIOS SAN MARCOS no mercado

de servizos funerarios, ALBIA tamén era cliente moi habitual do tanatorio de Poio.

e)  Que  a  exclusión  desas  empresas  competidoras  foi  o  resultado  dunha  decisión

premeditada de TANATORIO DE POIO e SEPELIOS SAN MARCOS que se inicia cando unha

das empresas competidores anuncia no mes de xuño de 2019 a construción dun tanatorio

noutro mercado xeográfico (Pontevedra cidade) no que, ata ese momento, tamén gozaban

SEPELIOS SAN MARCOS dunha posición de dominio71. 

f) Que para lograr ese obxectivo exclusionario  utilizaron sucesivos pasos e instrumentos

desde o mes de xullo de 2019, sendo cada un dos que ía adoptando máis gravoso no trato

non  equitativo  e  discriminatorio.  O  primeiro  foi  a  aplicación  non  equitativa  e

discriminatoria  dos descontos, o segundo a eliminación de todo tipo de descontos, así

como a cobranza de conceptos tarifarios de elevada contía (exceso de horas a partir de 24)

que non facturaba a ningunha outra empresa funeraria e, o último paso, ante a falta de

71  Anuncio no xornal La Voz de Galicia do 18 de xuño de 2019. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2019/06/18/luz-verde-novo-tanatorio-
mourente-subida-montecelo/0003_201906P18C4992.htm
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eficacia  dos  anteriores,  foi  o  cesamento  do  alugueiro  das  salas  a  esas  empresas

competidoras logrando así a directa exclusión do devandito tanatorio.

A sanción que deberá ser aplicada sobre o volume de negocios total das empresas do ano 2021 e

non  poderá  superar  o  10%  do   volume  de  negocios  total,  de  acordo  a  todo  o  afirmado

anteriormente  como  que  non  concorren  circunstancias  agravantes,  nin  atenuantes;  que  a

infracción tivo unha duración de dous anos e medio; que as empresas infractoras conseguiron o

seu obxectivo; que houbo un dano ás empresas competidores e aos consumidores; que obedeceu a

un plan preconcibido para excluílas dese mercado e a todo o demais indicado nos parágrafos

anteriores e, conforme aos criterios de gradación do art. 64 da LDC e a STS do 29 de xaneiro de

2015 o límite da sanción fíxase no 5% do volume total de negocio para as dúas empresas.

Deste  xeito,  o  límite  superior  de  las  sancións  propostas  serían  as  seguintes  (5% volume de

negocio total): 

SEPELIOS SAN MARCOS, S.L.: 163.053,32 euros 

TANATORIO DE POIO, S.L.: 1.888,25 euros 

A partir desta determinación do límite superior no 5% para a sanción proposta, débese ponderar

esa multa atendendo ao principio de proporcionalidade. 

Para  iso  estímase  razoable  ter  en  conta  que  no  caso  de  TANATORIO  DE  POIO  toda  a  súa

actividade circunscríbese exclusivamente ao municipio de Poio e que, non desenvolvendo a súa

actividade noutros, dispoñendo nese ámbito do 100% da cota dese mercado, o que indica unha

posición de dominio que a mantivo ao longo de todo o tempo de duración da infracción, polo que a

súa responsabilidade debe fixarse no citado límite do 5%. 
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Pola contra, a empresa SEPELIOS SAN MARCOS S.L.  na medida en que desenvolve tamén a súa

actividade, ademais de en Poio, noutros municipios da provincia de Pontevedra, concorrendo con

outras funerarias e sen dispoñer, por iso, do monopolio de mercado do que se goza TANATORIO

DE POIO S.L. teniendo en cuenta a limitación xeográfica fixada no presente expediente (referido

ao  municipio  de  Poio),  fai  que  unha  adecuada  ponderación  do  principio  de  proporcionalidade

aconselle reducir a sanción proposta ao 2,5% do volume de negocio total. 

7.4.- Sancións impostas ás empresas

Deste xeito, as sancións propostas son as seguintes: 

SEPELIOS SAN MARCOS, S.L.: 81.526,66 (OITENTA E UN MIL CINCOCENTOS VINTE E SEIS EUROS

CON SESENTA E SEIS CÉNTIMOS), que se corresponde co 2,5% do Volume de negocio total 2021. 

TANATORIO DE  POIO,  S.L.:  1.888,25  euros  (MIL  OITOCENTOS OITENTA E OITO EUROS CON

VINTE E CINCO CÉNTIMOS), que se corresponde co 5% do Volume de negocio total 2021. 

8.- REMEDIOS 

Fronte  á  comisión  de  prácticas  restritivas  da  competencia  por  operadores  económicos  e  coa

finalidade  de  deter  a  infracción  e  de  restaurar  as  condicións  de  competencia  no  mercado  a

Comisión  Europea,  a  CNMC e as  autoridades autonómicas  de  defensa da competencia  poden

adoptar  diversas  medidas.  Tradicionalmente  as  sancións  administrativas  foron  o  principal

instrumento para loitar contra esas prácticas restritivas e así  a multa foi o medio co que as

autoridades de competencia castigan ao infractor e perseguen unha finalidade disuasoria, tanto

para ese infractor como para o resto dos operadores económicos. Pero a sanción non é a única

medida reactiva do dereito ante esas actuacións. Entre esoutros instrumentos que existen para

garantir  que  se  poida  poñer  fin  aos  comportamentos  que  falsean  e  distorcen  o  libre

funcionamento do mercado, eliminando ou reducindo a competencia e prexudicando o benestar

do consumidor atópanse os “Remedios” (Remedies).
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Dispono claramente o art. 7.1. do Regulamento (CE) 1/200372 que establece que a Comisión, para

poñer fin á infracción constatada:

“(…)  poderá  impoñerlles  calquera  remedio  estrutural  ou  de  comportamento  que  sexa

proporcionado e sexa necesario para producir o cesamento efectivo da mesma. Os remedios

estruturais  só  poderán  impoñerse  en  ausencia  doutros  remedios  de  comportamento  de

eficacia equivalente ou cando, a pesar de existir remedios de comportamento, estes resulten

máis gravosos para a empresa en cuestión que o remedio estrutural”.

Neste mesmo sentido o artigo 53. 2 da LDC dispón que as resolucións poderán conter: 

a) A orde de cesamento das condutas prohibidas nun prazo determinado. 

b)  A  imposición  de  condicións  ou  obrigacións  determinadas,  xa  sexan  estruturais  ou  de

comportamento.  As condicións  estruturais  só poderán impoñerse  en ausencia  doutras de

comportamento  de  eficacia  equivalente  ou  cando,  a  pesar  de  existir  condicións  de

comportamento,  estas  resulten  máis  gravosas  para  a  empresa  en  cuestión  que  unha

condición estrutural. (…)”

Os “remedios”  teñen por obxecto obrigar  ao infractor para cesar na súa conduta ilícita,  e  ao

mesmo  tempo  persegue  eliminar  ou  corrixir  os  seus  efectos  e  restaurar  a  competencia  no

mercado, sendo o destinatario desas medidas ese infractor que haberá de cumprilas e poñelas en

práctica.  Para  iso  as  autoridades  de  competencia  poden,  como vimos,  acordar  na  Resolución

impoñer  condicións  ou  obrigacións  determinadas,  que  poden  ser  de  dúas  categorías:  de

comportamento e estruturais.

Un exemplo diso é a Resolución do 30 de xuño de 2011 da Comisión Nacional da Competencia

Expte. S/0246/10, Vocento/Godó, na que se declarou a terminación convencional dese expediente e

72  Regulamento (CE) Non 1/2003 do Consello do 16 de decembro de 2002 relativo á aplicación das normas 
sobre competencia previstas nos artigos 81 e 82 do Tratado
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na que impuxo, entre os compromisos asumidos polas partes, a obrigación de que a contratación

de servizos realícese de determinada maneira, cunha fixación independente de tarifas e creándose

un departamento específico para a facturación dos produtos obxecto dese acordo73. 

Pero  esas condicións  ou  obrigacións  que  se  impoñan  nas  resolucións  das  autoridades  de

competencia deberán de garantir que:

a) Han de ser remedios idóneos ou adecuados para o propósito co que se empregan 

b) Han de ser indispensables para conseguir o obxectivo que se persegue

c) Ha de ser a alternativa menos restritiva para o desenvolvemento da actividade económica

polas empresas

d) Ha de ser proporcional á finalidade coa que se impón. 

Sobre a aplicación deste principio de proporcionalidade pronunciouse en diversas sentenzas o

TJUE. Así na súa sentenza do 29 de xuño de 2010, asunto C-441/07P (Comisión v. Alrosa Company

Ltd)74 en relación coa fixación de compromisos nun procedemento de conformidade de acordo con

o art. 9 do Regulamento (CE) 1/200375, sinalando que:

“A aplicación do principio de proporcionalidade por parte da Comisión no contexto do artigo

9 do Regulamento nº 1/2003 redúcese a unha verificación de que os compromisos propostos

responden as inquietudes das que ela informou as empresas afectadas e de que estas últimas

non  propuxeron  compromisos  menos  gravosos  que  respondan  dun  modo  igualmente

adecuado a tales inquietudes.”

73  Outros exemplos son as Resolucións do TDC do 25 de xuño de 2001 (Expte. 497/00, Seguros Médicos 
Ciudad Real) e do 24 de abril de 2022 (Expte. 486/00, McLane/Tabacalera).

74  Sentenza do TJUE (Gran Sala) do 29 de xuño de 2010, C-441/07P (Comisión v. Alrosa Company Ltd, 
ECLI:EU:C:2010:377) apartado 41.

75  Recurso de casación exposto pola Comisión das Comunidades Europes no que solicitaba a anulación da 
sentenza do Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades Europeas do 11 de xullo de 2007, 
Alrosa/Comisión (T-170/06, Rec. p.  II-2601) na que devandito Tribunal anulou a Decisión 2006/520/CE da
Comisión, do 22 de febreiro de 2006, relativa a un procedemento de conformidade co artigo 82 da 
Tratado CE e o artigo 54 do Acordo EEE (Asunto COMP/B-2/38.381 – De Beers) (DO L 205, p. 24;), pola 
que se converten en obrigatorios os compromisos adoptados por De Beers SA de poñer fin ás súas 
compras de diamantes en bruto a Alrosa Company Ltd 
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Tamén na sentenza do 6 de abril de 1995, asunto C-241/91 P e 242/91 P (RTE & ITP v. Comisión

CE)76 afirmou que:

“(…)  o principio de proporcionalidade significa que as obrigacións impostas ás empresas para

poñer fin a unha infracción do Dereito da competencia non deben ir máis aló dos límites do

necesario e adecuado para alcanzar o fin perseguido, a saber, o restablecemento da legalidade

en relación coas normas que se infrinxiron no caso de autos”.

Os remedios, por tanto, deben ser eficaces e adecuados para os obxectivos que se marcan, así

como deben ser proporcionais, sen supoñer un custo ou unha carga excesivos para conseguir esa

finalidade. 

Con esta Resolución este Pleno persegue non só sancionar as condutas anticompetitivas senón

tamén garantir que se adopten polas empresas infractoras (TANATORIO DE POIO e SEPELIOS SAN

MARCOS) as medidas necesarias para asegurar que no futuro abstéñanse de realizar condutas

semellantes á sancionada e corríxase a distorsión que a infracción provocou no mercado. Nas súas

alegacións  á  terminación  convencional  do  expediente  presentado  por  ALBIA  con  data  10  de

febreiro  de  2022  sinalaba  que  as  empresas  denunciadas  continuaban  coas   condutas  que

xustificaron a incoación deste expediente. 

Como vimos, son catro as condutas que este Pleno considera que implicaron un uso abusivo do

poder de dominio por parte das empresas denunciadas:

-  O  sistema de  reserva  de  salas  do  tanatorio  de  Poio  para uso  exclusivo  da  empresa

funeraria SEPELIOS SAN MARCOS.

-  O  uso  de  descontos  das  tarifas  do  tanatorio  de  Poio  de  forma  non  equitativa  e

discriminatoria entre as empresas funerarias.

- A utilización das tarifas do tanatorio de Poio de forma non equitativa entre as empresas

funerarias.

- A exclusión do uso de salas do tanatorio de Poio a empresas funerarias que o solicitan.

76  Sentenza do TJUE do 6 de abril de 1995, asunto C-241/91 P e 242/91 P (RTE & ITP v. Comisión CE, 
ECLI:EU:C:1995:98) apartado 93.

131
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal



Co obxectivo de eliminar e corrixir estas condutas, así como restaurar a competencia no mercado,

este Pleno considera necesario, ao amparo do artigo 53. 2 da LDC, a imposición dunha serie de

obrigacións  ás  empresas  sancionadas,  obrigacións  que  son  as  menos  restritivas  para  a  súa

actividade económica das que se poden adoptar xa que non condicionan nin a política comercial,

nin de prezos ou descontos das empresas sancionadas, que non van máis aló do necesario para

alcanzar o fin perseguido, que son adecuadas e necesarias coa finalidade de poñer fin á infracción,

eliminando as condutas  que implicaron un uso abusivo do poder de dominio  e que, por último,

permiten á CGC comprobar a execución das mesmas. 

Estas obrigacións son:

-  Que TANATORIO DE  POIO,  no  prazo  de  tres  meses  a  contar  desde a  firmeza  desta

Resolución, deberá establecer un sistema co que se poida acreditar que o uso das salas do

tanatorio  concédese  pola  orde  da  súa  solicitude  e  que  esa  concesión  ou  denegación

notifícase ao interesado. Non se impón un modelo de sistema, e déixase á empresa que

determine  o  mesmo,  sempre  que  con  el  póidase  comprobar  que  a  sala  do  tanatorio

concédese por orde de solicitude e que TANATORIO DE POIO contesta as solicitudes de

sala realizadas por parte das empresas funerarias. Esta obrigación implicará o cesamento

do criterio actual de reservas que TANATORIO DE POIO concede só en favor da empresa

funeraria  SEPELIOS SAN MARCOS.  Copia  dese  acordo deberá presentalo nesta CGC no

prazo de tres meses a contar desde a súa aprobación pola empresa TANATORIO DE POIO

certificado por persoa que poida actuar como representante da empresa.

- Que TANATORIO DE POIO deberá de cesar na aplicación non equitativa dos descontos e

para iso deberá de fixar criterios obxectivos de descontos nas contías e modalidades que a

propia empresa determine e que poidan coñecer todos os usuarios dese tanatorio.  Ese

acordo deberá  de  adoptarse  no  prazo  de  tres  meses  a  contar  desde  a  firmeza  desta

Resolución.  Será  TANATORIO  DE  POIO  quen  decida  se  fixa  ou  non  descontos  e,  de

establecelos,  os  criterios  para  determinar  eses  descontos,  pero  deberá  de  facelos  de

maneira equitativa para todos os usuarios garantindo que todos ten coñecementos dos

mesmos.  Esta  obrigación  implicará  o  cesamento  do  actual  sistema  de  aplicación  non

equitativo de descontos sen afectar nin interferir na actividade económica da empresa nin

na súa política comercial. Copia dese acordo e o medio de dar coñecemento do mesmo a
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todas as empresas usuarias do tanatorio deberá ser remitido a esta CGC no prazo de tres

meses a contar desde a súa aprobación por TANATORIO DE POIO certificado por persoa

que poida actuar como representante da empresa. Esta documentación estará garantida

coa confidencialidade que preside a actividade desta CGC.

-  Que TANATORIO DE POIO deberá de aplicar os  criterios tarifarios que ela aprobe de

forma equitativa entre os usuarios tanatorio. A empresa decidirá, como ata o de agora, as

tarifas  que  aplica,  pero  non  poderá  continuar  co  actual  sistema  de  aplicación  non

equitativo dalgúns conceptos tarifarios. En caso de permitir que as empresas funerarias

poidan só alugar as salas achegando cada unha delas os seus propios medios materiais e

persoais para todos os servizos relacionados, deberá de facelo constar expresamente nas

tarifas que aprobe para que todas as empresas coñézano. Ese acordo deberá de adoptarse

no prazo de tres meses a contar desde a firmeza desta Resolución. Copia dese acordo

deberá ser remitido a esta CGC no prazo de tres meses a contar desde a súa aprobación

certificado  por  persoa  que  poida  actuar  como  representante  da  empresa.  Esta

documentación estará garantida coa confidencialidade que preside a actividade desta CGC.

- Que para acreditar o cubro do anterior TANATORIO DE POIO deberá enviar á Comisión

Galega da Competencia durante o prazo de tres anos, a contar desde a firmeza desta

Resolución as copias exactas e completas de todas as facturas emitidas pola devandita

empresa.  Devandito envío deberá de realizarse semestral ou anualmente a elección da

empresa. Como se viu nesta Resolución, as facturas achegadas por TANATORIO DE POIO,

tras a solicitude de documentación acordada nas actuacións complementarias aprobadas

por este Pleno o 11 de xullo de 2022, serviron para comprobar a aplicación non equitativa

dos  descontos  e  conceptos  tarifarios  por  parte  de  TANATORIOS  DE  POIO.  Con  esta

obrigación que se impón a CGC poderá comprobar a aplicación equitativa tanto das tarifas

como dos descontos sen que iso implique distorsión algunha na actividade económica da

empresa,  estando  esta  documentación  garantida  coa  confidencialidade  que  preside  a

actividade desta CGC.

Á vista do exposto, este Pleno
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9.- RESOLVE

PRIMEIRO.  – Declarar  acreditada  a  existencia  dunha  conduta  prohibida  polo  artigo  2  LDC,

constitutiva de infracción moi grave, desenvolta polas empresas SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e

TANATORIO DE POIO, S.L. tipificada no seu apartado 2, letras a) A imposición, de forma directa ou

indirecta, de prezos ou outras condicións comerciais ou de servizos non equitativos; e letra c) A

negativa  inxustificada a  satisfacer  as  demandas  de compra de produtos  ou de prestación  de

servizos.

SEGUNDO. – Declarase que a conduta prohibida tipifícase como infracción moi grave, do artigo

62.1 letra b) LDC.

TERCEIRO. – Declarar responsables  da infracción ás empresas SEPELIOS SAN MARCOS,  S.L.  e

TANATORIO DE POIO, S. L. 

CUARTO. – Impoñer ás empresas SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e TANATORIO DE POIO, S. L. as

seguintes sancións:

SEPELIOS SAN MARCOS, S.L.: 81.526,66 (OITENTA E UN MIL CINCOCENTOS VINTE SEIS

EUROS CON SESENTA e SEIS CÉNTIMOS), que se corresponde con  o 2,5% do Volume de

negocio total 2021.

TANATORIO DE POIO, S.L.:  1.888,25 euros  (MIL OITOCENTOS OITENTA E OITO EUROS

CON VINTE E CINCO CÉNTIMOS), que se corresponde co 5% do Volume de negocio total

2021. 

QUINTO. – Instar as empresas SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e TANATORIO DE POIO, S. L. para que

no futuro abstéñanse de realizar condutas semellantes á  tipificada e sancionada na presente

Proposta  de  Resolución  ou  outras  análogas  que  poidan  restrinxir  a  competencia  ambas  as

empresas abstéñanse de realizar as condutas sancionadas.

SEXTO. - Instar a TANATORIO DE POIO para que no prazo de tres meses a contar desde a firmeza

desta Resolución estableza un sistema co que se poida acreditar que o uso das salas do tanatorio
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concédese  pola  orde  da  súa  solicitude  e  que  esa  concesión  ou  denegación  notifícase  ao

interesado. Copia dese acordo deberá presentalo nesta CGC no prazo de tres meses a contar

desde a súa aprobación por TANATORIO DE POIO. 

SÉTIMO. - Instar a TANATORIO DE POIO para que cesamento na aplicación non equitativa dos

descontos  e  para  iso  fixe  uns  criterios  obxectivos  de  descontos  obxectivos  nas  contías  e

modalidades  que  a  propia  empresa  determine  e  que  poidan  coñecer  todos  os  usuarios  dese

tanatorio. Ese acordo deberá de adoptarse no prazo de tres meses a contar desde a firmeza desta

Resolución. Copia dese acordo deberá ser remitido a esta CGC no prazo de tres meses a contar

desde  a  súa  aprobación  e  certificado  por  persoa  que  poida  actuar  como  representante  da

empresa.

OITAVO. - Instar a TANATORIO DE POIO para que aplique os criterios tarifarios que estableza de

forma equitativa entre os usuarios tanatorio. En caso de permitir  que as empresas funerarias

poidan só alugar as salas achegando cada unha delas os seus propios medios materiais e persoais

para todos os servizos relacionados, así deberá de facelo constar expresamente nas tarifas que

aprobe. Ese acordo deberá de adoptarse no prazo de tres meses a contar desde a firmeza desta

Resolución. Copia dese acordo deberá ser remitido a esta CGC no prazo de tres meses a contar

desde  a  súa  aprobación  e  certificado  por  persoa  que  poida  actuar  como  representante  da

empresa.

NOVENO. -  Instar a TANATORIO DE POIO a que envíe a esta Comisión Galega da Competencia as

copias exactas e completas de todas as facturas por ela emitidas durante o prazo de tres anos, a

contar  desde a  firmeza desta Resolución.  Devandito envío  deberá  de  realizarse  semestral  ou

anualmente a elección da empresa.

 

DÉCIMO. -  Instar á Subdirección de Investigación da Comisión Galega da Competencia para que

vixiar e coide do cumprimento íntegro desta resolución. 

Comuníquese  esta  Resolución  á  Subdirección  de  Investigación  da  Comisión  Galega  da

Competencia e notifíquese aos interesados, facéndolles saber que contra esta non cabe recurso
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algún en vía administrativa, podendo interpoñer recurso contencioso-administrativo no Tribunal

Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a contar desde a súa notificación.
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