
  

 

A CGC multa á empresa funeraria SEPELIOS SAN MARCOS, 

S.L. con 81.526,66 euros e ao tanatorio TANATORIO DE 

POIO, S.L. con 1.888,25 euros por abuso de posición de 

dominio 

 

A CGC multou á empresa funeraria SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e á empresa 

titular do tanatorio de Poio (TANATORIO DE POIO S.L.) con 81.526,66 e 

1.888,25 euros respectivamente por abuso de posición de dominio pola 

imposición, de forma directa ou indirecta, de prezos e outras condicións 

comerciais ou de servizos non equitativos, así como pola negativa inxustificada 

de satisfacer a prestación de servizos no tanatorio de Poio. 

https://competencia.gal/sites/default/files/documents/2023/01/R%204-

2022%20-%20Tanatorio%20de%20Poio_gl_web.pdf 

Actualmente no concello de Poio o servizo de velorio-tanatorio préstase en 

réxime de monopolio ao existir só un nesa localidade, sendo por tanto, ao ser 

único, unha infraestrutura esencial (essential facility) xa que o servizo que presta 

é obxectivamente necesario para que as empresas funerarias poidan competir 

eficazmente no mercado, como sinalaron en numerosas ocasións tanto a CNMC 

como o resto das Autoridades que forman parte do denominado sistema español 

de Defensa da Competencia. A consideración dese tanatorio como unha 

instalación esencial implica que a empresa titular do mesmo ten a obrigación 

legal de permitir o acceso a todas as empresas funerarias en condicións 

equitativas e non discriminatorias. 

O mercado funerario e o de tanatorios é un mercado moi sensible, de demanda 

forzosa, ocasional e de primeira necesidade no que o consumidor só deberá de 

facer fronte moi poucas veces na 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 lle 

rodean non son as máis idóneas para tomar decisións. 

A través da conduta que foi obxecto de sanción, as empresas infractoras 

perseguían reservar a totalidade dos servizos funerarios cuxos contratantes 

tivesen a intención de utilizar o único tanatorio existente en Poio en favor de 

SEPELIOS SAN MARCOS, SL, que é a matriz da empresa titular do tanatorio de 

Poio (TANATORIO DE POIO, SL). Trátase, por tanto, dun suposto de abuso dos 

denominasos “exclusionarios”, xa que con iso pretendíase, e conseguírono 

durante o período de duración da infracción, sería expulsar dese mercado a 

https://competencia.gal/sites/default/files/documents/2023/01/R%204-2022%20-%20Tanatorio%20de%20Poio_gl_web.pdf
https://competencia.gal/sites/default/files/documents/2023/01/R%204-2022%20-%20Tanatorio%20de%20Poio_gl_web.pdf


outras empresas funerarias rivais negándolles o acceso ao referido tanatorio 

para os servizos que demandaban a requirimento dos seus clientes, os cales 

eran reconducidos a SEPELIOS SAN MARCOS. 

Para lograr ese obxectivo exclusionario utilizaron sucesivos pasos e 

instrumentos desde o mes de xullo de 2019, sendo cada un dos que ían 

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 que non facturaba a ningunha outra empresa 

funeraria e, por último, ao non lograr ese obxectivo de expulsión desas empresas 

competidoras, foi o cesamento do alugueiro das salas do tanatorio de Poio a 

esas empresas logrando desta maneira a directa exclusión do referido tanatorio. 

En consecuencia, a CGC impuxo a SEPELIOS SAN MARCOS, S.L. e 

TANATORIO DE POIO S.L. sancións por importe de 81.526,66 e 1.888,25 euros 

respectivamente por unha infracción moi grave, constitutiva de abuso de posición 

de dominio e tipificada no artigo 2 da Lei de Defensa da Competencia. Ademais, 

co obxectivo de eliminar e corrixir estas condutas  así como restaurar a 

competencia no mercado, a Resolución aprobada impuxo tamén unha serie de 

obrigacións á empresa TANATORIO DE POIO S.L. que se estiman necesarias 

para asegurar que no futuro abstéñase de realizar condutas semellantes á sancionada. 

A CGC lembra que contra esta resolución poderá interpoñerse directamente 

recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación. 

 


