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1. Defensa de la competència 

 

1.1. La llibertat de competència. Introducció 

 

El sistema competitiu es caracteritza per ser extraordinàriament dinàmic. 

L’empresari per a no tenir pèrdues o, fins i tot, acabar desapareixent del mercat, s’ha 

de preocupar contínuament per ser competitiu i mantenir la seua clientela. A banda, 

també ha d’estar atent als progressos tecnològics que es van produint, a les actuacions 

dels seus competidors, a les demandes de la seua clientela, a intentar abaratir els 

costos, etc. Per això, per tots els esforços que exigeix el sistema competitiu, no resulta 

estrany que de vegades els empresaris tracten d’eludir-los i es posen d’acord per a 

reduir o eliminar la competència entre ells. És aleshores quan sorgeixen les pràctiques 

restrictives de la competència que impedeixen que el sistema d’economia de mercat 

funcione. Aquestes pràctiques estan prohibides per la legislació protectora de la lliure 

competència o més comunament denominada per la seua terminologia anglosaxona 

legislació antitrust, ja que el seu origen és americà.  

 

1.2. Règim jurídic defensa de la competència 

 

La legislació protectora de la lliure competència suposa un canvi fonamental en el 

liberalisme econòmic. El liberalisme vuitcentista resultant de la Revolució Francesa va 

consagrar el dret a participar en el mercat i a competir. En efecte, abans de la 

Revolució Francesa, si un subjecte volia iniciar una activitat econòmica, havia d’obtenir 

prèviament l’autorització reial, la dels gremis o la de les corporacions professionals. 

Aquesta situació, com ja hem apuntat, canvia quan s’implanta el liberalisme, ja que un 

dels triomfs de la Revolució Francesa és la llibertat d’indústria i comerç, que es 

tradueix en la llibertat de l’individu de poder exercir qualsevol activitat econòmica. 

L’empresari a partir d’aquest moment té el dret a participar en el mercat i a competir 

sense haver d’estar sotmès a la pertinença i al control dels gremis. Es consagra 

aleshores un autèntic dret a competir.  
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La legislació protectora de la competència, considerant que el perill més gran per al 

sistema de mercat són els pactes restrictius de la competència, afegeix al dret a 

competir, l’obligació de fer-ho. Com a conseqüència, qualsevol persona pot participar 

en el mercat produint béns o serveis, però qui participe està obligat a competir de 

manera que no se’ls permet als competidors restringir o limitar la competència entre 

ells. 

Aquest canvi cap a un liberalisme avançat es va iniciar l’any 1891 als Estats Units 

d’América amb la Sherman Act. Aquesta va ser la primera legislació per a evitar els 

monopolis i càrtels i, principalment, es va aprovar per evitar que el poder econòmic 

dels empresaris destruïra l’economia de mercat. No va ser fins a la Segona Guerra 

Mundial quan aquesta legislació es va arribar a implantar a Europa. En concret, es va 

implantar en 1957 quan la República Federal d’Alemanya va promulgar la llei contra les 

restriccions de la competència. Aquesta Llei va influenciar la redacció dels articles 85 a 

90 del Tractat de Roma pel qual es crea la Comunitat Econòmica Europea. Actualment 

aquests articles encara continuen vigents, si bé originàriament eren els articles 81 a 86 

del Tractat de la Comunitat Econòmica Europea, actualment han passat a ser els 

articles 101 a 109 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), articles que 

són els que avui en dia contenen les normes protectores de la lliure competència en el 

Tractat i són els preceptes que han inspirat l’actual legislació espanyola protectora de 

la lliure competència, és a dir, la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 

competència (LDC). 

La legislació protectora de la lliure competència es configura, doncs, com un 

element indispensable per al correcte funcionament del mercat. Aquesta legislació 

protegeix un interès públic i també l’interès dels consumidors que són els primers 

interessats que el mercat de lliure competència funcione correctament i a impedir que 

els empresaris es posen d’acord per a restringir la competència en el seu propi 

benefici, però en perjudici de tots els altres participants en el mercat. A més de tutelar 

l’interès públic i dels consumidors, les normes de defensa de la competència també 

defensen els interessos privats d’aquells que sense ser consumidors es veuen 

perjudicats per les restriccions de la competència. Així, la normativa també permet que 
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els que es vegen afectats per una actuació anticompetitiva puguen interposar una 

demanda judicial davant els jutjats mercantils.  

El règim jurídic de defensa de la lliure competència que estableix el dret comunitari 

i el del dret espanyol és, majoritàriament, idèntic. La raó que explica aquesta gran 

similitud entre ambdós règims és que la legislació espanyola ha pres com a model 

l’extensa legislació europea en la matèria.  

Tot i que la regla bàsica per a diferenciar l’aplicació d’ambdós règims pot parèixer 

senzilla: el dret comunitari s’aplica quan resulte afectat el mercat comú i el dret 

nacional quan el mercat afectat siga el nacional (en el nostre cas, l’espanyol). En 

realitat, com que una pràctica que interfereix en el mercat comú, també estarà 

afectant el mercat de cadascun dels països membres involucrats, no resulta fàcil 

delimitar els casos en què es pot aplicar dret comunitari de defensa de la competència 

i aquells on resultarà d’aplicació el dret nacional. Així, per exemple, pensem en un 

pacte restrictiu de la competència entre empreses espanyoles dedicades a la 

distribució, on es fixa un preu mínim de venda de productes importats d’altres països 

comunitaris. Aquest pacte, com que produeix i té els seus efectes en territori espanyol, 

podria enjudiciar-se sota la prohibició de competència de la llei espanyola i com que, a 

la vegada, en fixar un preu mínim per a la venda dels productes importats suposa una 

afectació al comerç entre Estats membres de la Unió, també podria enjudiciar-se sota 

la prohibició de les normes comunitàries de defensa de la competència. En aquests 

casos s’aplica la denominada doctrina de la doble barrera, establida per primera 

vegada pel Tribunal de Justícia de la Comunitat en 1969, en la sentència del cas Walt 

Wilhelm i altres contra el Bundeskartellamt que és l’Oficina de Càrtels d’Alemanya. 

D’acord amb aquesta doctrina, poden aplicar-se a una mateixa situació de fet, pels 

respectius òrgans competents, les prohibicions contingudes en la legislació nacional i 

en la comunitària, si la situació, evidentment, entra dins l’àmbit d’aplicació d’ambdues 

normatives. Si bé en cap cas la legislació nacional pot perjudicar o impedir l’aplicació 

del dret comunitari.  

Realment l’element diferenciador entre ambdues normatives és l'òrgan 

administratiu competent. Així, mentre que en dret europeu, l’òrgan competent és la 
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Comissió Europea, a Espanya els òrgans als quals es confia la defensa de la 

competència són de caràcter administratiu i són en àmbit nacional la Comissió 

Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), antiga Comissió Nacional de la 

Competència i en l’àmbit autonòmic també s’han creat òrgans autonòmics per a 

aplicar la LDC en relació amb les pràctiques col·lusòries i abús de posició dominant, 

quan sols afecten l’àmbit de la respectiva comunitat autònoma.  

1.2.1. Dret comunitari 

Les normes comunitàries que regulen la defensa de la competència, són 

bàsicament pel que fa al denominat dret originari: els art. 101 a 113 del Tractat sobre 

el Funcionament de la UE (TFUE), antics art. 81 a 93 del TCE i, principalment, 

reglaments que és el que podem denominar dret derivat. La Llei enumera una sèrie de 

conductes que estima prohibides per considerar-les contràries al principi de defensa 

de la competència.  

a) Conductes prohibides 

 

1) Acords col·lusoris i pràctiques concertades entre empreses (art. 101 

TFUE) 

L’art. 101 TFUE prohibeix l’acord col·lusori entre empreses, les decisions 

d'associacions d'empreses i les pràctiques concertades que puguen afectar el comerç 

entre els Estats membres i que tinguen per objecte o efecte impedir, restringir o 

falsejar la competència dins del mercat interior.  

Els requisits que s’han de complir per a considerar que ens trobem davant d’un 

acord prohibit per l’art. 101.1 del TFUE són: 

1) En primer lloc, s’ha de tractar d’un autèntic acord entre empreses, entès l’acord 

en sentit ampli, és a dir, que pot revestir qualsevol forma i pot ser vinculant o no. Les 

empreses no necessàriament han de ser competidores entre si. Per això es parla 

d’acords verticals en aquells supòsits en què se celebren acords entre empreses que 

no es troben al mateix nivell de la cadena de producció i/o distribució, com seria el cas 
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d’aquell fabricant que li imposa el preu de venda al distribuïdor i acords horitzontals 

quan es tracte d’empreses que es troben en el mateix nivell de producció o 

comercialització, com ara aquell acord per a fixar el preu realitzat entre fabricants.  

Però si la norma només parlara d’acords, per a veure si la conducta està prohibida 

per la Llei, s’hauria de demostrar que efectivament és un acord i, en aquells supòsits 

en què no existira un acord exprés seria difícil demostrar l’element volitiu (l’acord), per 

això la norma també parla de pràctiques concertades.  

Pel que fa al concepte d’empresa, cal assenyalar que aquest concepte ha sigut 

interpretat pel TJCE en un sentit molt ampli, incloent-hi també els professionals 

liberals. No obstant això, convé assenyalar a aquest respecte, que a efectes del dret de 

la competència no tenen la consideració d’empresa ni les societats que pertanyen a un 

mateix grup de societats —perquè en aquest supòsit la societat del grup no és 

autònoma en les seues decisions—, ni tampoc els agents comercials —perquè aquests, 

malgrat ser empresaris independents, constitueixen una prolongació de l’empresari 

principal en el mercat—.  

2) En segon lloc, perquè les pràctiques descrites siguen considerades conductes 

prohibides també és necessari que la conducta tinga per objecte o puga produir 

l’efecte, independentment de la voluntat de les parts, d’impedir, restringir o falsejar la 

lliure competència. Per tant, resulta indiferent la intencionalitat de les parts i també 

que es produïsca o no el resultat perseguit, ja que per a considerar la conducta 

prohibida, la norma sols s’exigeix que l’acord tinga per finalitat la restricció de la 

competència. 

3) El tercer pressupòsit al qual fa referència la norma és que el mercat afectat siga 

el mercat comú. La norma no requereix que les empreses que han fet l’acord siguen de 

la UE ni tampoc que l’acord s’haja adoptat en l’interior de la UE. Resulta suficient per a 

la seua aplicació que l’acord produïsca els seus efectes a l’interior de la Comunitat 

Europea. En cas contrari, si el mercat afectat fóra sols el d’un Estat membre, el dret de 

la competència que s’hauria d’aplicar, en un principi, és el d’aquest Estat i no el 

comunitari. No obstant això, el concepte d’afectació del mercat comú ha sigut 

interpretat en un sentit ampli i, en circumstàncies concretes, determinades pràctiques 
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que es produeixen dins d’un Estat membre poden ser susceptibles d’afectar el mercat 

comú.  

Amb un afany d’evitar que el precepte regule una prohibició tan genèrica que 

dificulte la seua aplicació pràctica al cas concret, la Llei realitza amb caràcter 

exemplificatiu, una enumeració de conductes prohibides. Així, particularment, es 

considera expressament prohibida per la norma, aquella conducta que consistisca a:  

a) fixar directament o indirecta els preus de venda o unes altres condicions de 

transacció; 

b) limitar o controlar la producció, el mercat o el desenvolupament tècnic; 

c) repartir-se els mercats o les fonts de proveïment; 

d) aplicar a tercers contractants condicions desiguals per a prestacions 

equivalents, que els ocasionen un desavantatge competitiu; 

e) subordinar la subscripció del contracte a l’acceptació de prestacions 

suplementàries que no guarden cap relació amb l’objecte d’aquest contracte.  

Després de l’enumeració de supòsits particularment prohibits, la Llei declara que 

els actes contraris a aquestes prohibicions són nuls de ple dret (art. 101.2 TFUE). En un 

principi, la nul·litat afecta exclusivament, llevat que resulte inseparable de la resta del 

contracte, la clàusula en qüestió. Malgrat la sanció de nul·litat, la Llei precisa que, si els 

actes estan emparats per les exempcions previstes, no es produeix aquest efecte. Les 

exempcions a què fa referència la Llei són:  

1) En primer lloc, les prohibicions contingudes en la Llei no s’apliquen a qualsevol 

acord, sinó que es requereix que l’acord tinga certa magnitud econòmica. En concret, 

no s’aplica el dret antitrust, llevat d’algunes excepcions, als acords de menor 

importància que són aquells que impliquen empreses la quota conjunta de les quals no 

supere el 10% en el cas que es tracte d’acords horitzontals o el 15% en el supòsit que 

ens trobem davant un acord vertical.  

2) En segon lloc, al marge del supòsit anterior, l’art. 101.3 del TFUE conté una 

referència a les possibles exempcions o autoritzacions i estableix que queden 

exemptes aquelles conductes que contribuïsquen a millorar la producció o la 

distribució de béns i serveis o bé a promoure el progrés tècnic o econòmic i que 
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reserven al mateix temps als usuaris una participació equitativa en el benefici resultant 

i, a més, que (i) no imposen a les empreses interessades restriccions que no siguen 

indispensables per a la consecució d'aquells objectius i (ii) no oferisquen a les 

empreses que participen la possibilitat d'eliminar la competència respecte d'una part 

substancial dels productes de què es tracte. 

Actualment, es preveu una autorització automàtica d’aquells acords restrictius 

que complisquen les condicions que hem assenyalat anteriorment. Així, són les 

mateixes empreses involucrades les que han d’examinar si el seu acord ha de 

considerar-se autoritzat per a complir els requisits establerts.  

 

2) Abús de posició dominant (art. 102 TFUE) 

  

La norma prohibeix les conductes consistents en l’abús, per part d’una o més 

empreses, d’una posició dominant en el mercat comú, o en una part substancial 

d’aquest, sempre que puga afectar el comerç entre els Estats membres. El que 

prohibeix la norma no és, en conseqüència, la posició de domini, sinó que es produïsca 

un abús d’aquesta. Per això, la norma no preveu cap tipus d’exoneració o autorització 

possible per part de les autoritats comunitàries.  

La Llei no defineix el que s’ha de considerar com a posició de domini, és per 

això que s’ha de recórrer a la jurisprudència comunitària que entén com a posició de 

domini “la posició de força econòmica de què gaudeix una empresa que li permet 

impedir el manteniment d’una competència efectiva en el mercat rellevant que li 

possibilita comportar-se independentment dels seus competidors i clients”. El criteri 

principal, doncs, és considerar la quota de mercat del subjecte que ha de valorar-se 

respecte al mercat de referència en què s’opere. Però aquest no és l’únic criteri a tenir 

en compte. Així per exemple, també s’ha d’atendre l’estructura de mercat o el nombre 

de competidors.  

La Llei tampoc contempla una definició del que s’ha d’entendre com a abús, per 

això fa una enumeració amb caràcter exemplificatiu dels supòsits que sí que ho són, 

així: 
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a) la imposició, directa o indirecta, de preus de compra, de venda o altres 

condicions de transacció no equitatives; 

b) la limitació de la producció, el mercat o el desenvolupament tècnic en perjuí 

dels consumidors;  

c) l’aplicació, a tercers contractants, de condicions desiguals per a prestacions 

equivalents, que els ocasionen un desavantatge competitiu; 

d)  la subordinació de la subscripció de contractes a l'acceptació, pels altres 

contractants, de prestacions suplementàries que, per la seua naturalesa o 

segons els usos mercantils, no tinguen cap relació amb l'objecte d'aquests 

contractes. 

La posició de domini sols pot predicar-se respecte a un sector de productes i 

una àrea geogràfica concreta, per això s’ha d’atendre el mercat rellevant en el qual 

actua l’empresa o empreses en qüestió, ja que sols una vegada determinat el mercat 

rellevant o de referència es pot considerar si existeix posició de domini o no. En aquest 

sentit, la jurisprudència del TFUE i la Comissió Europea han assenyalat que el mercat 

de producte de referència “comprèn la totalitat dels productes i serveis que els 

consumidors consideren intercanviables o substituïbles en funció de les seues 

característiques, preu o l’ús que es preveja fer-ne”. Però el mercat de referència s’ha de 

relacionar amb un mercat geogràfic concret que comprèn, d’acord amb la comunicació 

de la Comissió de 9 de desembre de 1997, “la zona on les empreses afectades 

desenvolupen activitats de subministrament dels productes i de prestació dels serveis 

de referència, en la qual les condicions de competència són prou homogènies i que pot 

distingir-se d’altres zones geogràfiques pròximes pel fet que, en particular, les 

condicions de competència que hi prevalen són sensiblement diferents d’aquelles”.  

b) Control de concentracions  

 

En l’actual entorn competitiu i globalitzat, les concentracions d’empreses 

resulten necessàries perquè poden fer augmentar la competitivitat de la indústria 

europea. Però, per a evitar que aquestes operacions de concentració suposen un 

obstacle significatiu per a la competència efectiva del mercat comú, el Reglament (CE) 
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139/2004, del Consell, de 20 de gener de 2004, sobre el control de les concentracions 

entre empreses, preveu que aquestes operacions siguen objecte de control.  

 Es considera operació de concentració els canvis duradors del control com a 

conseqüència de: (i) la fusió de dues o més empreses o parts d'empreses anteriorment 

independents, o (ii) per mitjà d’operacions en què una o més empreses adquirisquen el 

control sobre la totalitat o part d’una o de diverses empreses, mitjançant la presa de 

participacions en el capital, compra d’actius, o contracte (art. 3.1 del Reglament). El 

factor decisiu és que el control possibilite exercir una influència decisiva sobre 

l’empresa. En conseqüència, constituiran concentracions en el sentit que marca el 

Reglament, les operacions de creació d’una empresa en participació, més coneguda 

per la seua terminologia anglosaxona com a joint venture. Ara bé, perquè es considere 

concentració la joint venture ha de desenvolupar de manera permanent totes les 

funcions d’una entitat econòmica autònoma (art. 3.4 del Reglament). 

 La Comissió sols controla les operacions de concentració de dimensió 

comunitària que puguen afectar el mercat comú perquè involucren empreses dels 

distints Estats membres. Per aquest motiu, queden fora de l’àmbit d’aplicació del 

Reglament aquelles concentracions en què totes les empreses participants realitzen 

més de dos terços del seu volum de negoci comunitari en un únic Estat membre, ja que 

en aquest cas resulta d’aplicació, si escau, la normativa nacional de concentracions. A 

més, perquè resulte d’aplicació el Reglament, també s’exigeix que les operacions 

siguen de gran entitat, de manera que sols són controlades aquelles operacions en què 

les empreses participants tinguen, en el seu conjunt, un volum de negocis a escala 

mundial de més de 5.000 milions d’euros i, a escala europea, el volum de negoci 

individual, d’almenys dues de les empreses involucrades, supere els 250 milions 

d’euros (art. 1.2 del Reglament). Alternativament, el Reglament també preveu en l’art. 

1.3 dimensió comunitària, a aquelles concentracions en què, no arribant als llindars 

anteriorment mencionats:  

a) el volum de negocis total a escala mundial realitzat pel conjunt de les empreses 

afectades supere els 2.500 milions d'euros;  
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b) en almenys tres estats membres, el volum de negocis total realitzat pel conjunt de 

les empreses afectades supere els 100 milions d'euros en cada un d'aquests estats 

membres; 

c) en almenys tres estats membres contemplats a efectes de la lletra b), el volum de 

negocis total realitzat individualment per almenys dues de les empreses afectades 

supere els 25 milions d'euros en cada un d'aquests estats membres, i  

d) el volum de negocis total a escala comunitària realitzat individualment per almenys 

dues de les empreses afectades supere els 100 milions d'euros. 

En el supòsit de considerar-se una concentració de dimensió comunitària i 

aplicar-se el Reglament, les empreses involucrades estan obligades a notificar a la 

Comissió l’operació de concentració. Aquesta notificació ha de produir-se, abans de 

portar-la a terme, una vegada s'haja conclòs l'acord, adquirida una oferta pública 

d’adquisició o una participació de control segons el cas en què ens trobem. No obstant 

això, el Reglament també possibilita la notificació prèvia, quan es demostre a la 

Comissió la intenció de bona fe de concloure l’acord o, en el seu cas, quan s’haja 

anunciat la intenció de presentar l’oferta pública (art. 4.1 del Reglament).  

Una vegada realitzada la notificació i després de l’oportú examen de sol·licitud, 

la Comissió decidirà: (i) si declara l’operació compatible amb el mercat comú i, per 

tant, no s’oposa a l’operació, o si, per contra, (ii) l’operació planteja dubtes sobre la 

seua incompatibilitat amb el mercat comú. En aquest cas, la Comissió, després de la 

incoació del corresponent procediment d’investigació, decideix si declara l’operació 

compatible o per contra, si entén que l’operació resulta incompatible amb el mercat 

comú, situació que es produeix en aquells casos que entenga que l’operació suposa un 

obstacle significatiu per a la competència efectiva amb el mercat comú o en una part 

substancial d’aquest. La Comissió, en aquells supòsits que s’haja executat una 

concentració incompatible amb el mercat comú, o bé s’haja executat contravenint les 

condicions a què es va supeditar, també pot ordenar que es restituïsca la situació que 

existia abans de l’execució de la concentració. Totes aquestes mesures es 

complementen amb la previsió de multes que poden ascendir fins a un 1% del volum 

de negocis total de l’empresa o empreses afectades, per subministrar informació 
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incorrecta o enganyosa en el marc del procediment; així com multes de fins al 10% del 

volum de negocis total de l’empresa o empreses afectades, quan no facen la 

notificació obligatòria de la concentració o executen una concentració quan es trobe 

suspesa per estar tramitant-se el procediment o haguera sigut declarada incompatible 

amb el mercat comú o es realitze sense complir les condicions que hagueren sigut 

imposades (art. 14); o també es poden imposar multes coercitives per a obligar a 

subministrar informació, a sotmetre’s a inspeccions ordenades, o a complir obligacions 

imposades mitjançant decisió de la Comissió (art. 15 del Reglament). 

c) Ajudes públiques 

  

Per a una protecció legal de la lliure competència no sols s’ha d’obligar les 

empreses a competir, sinó que a més, també resulta imprescindible evitar les 

interferències dels poders públics afavorint determinades empreses. Per això, el TFUE 

(art. 107) estableix com a principi general, la prohibició, en la mesura que afecten els 

intercanvis comercials entre Estats membres, de les ajudes atorgades pels Estats o 

mitjançant fons estatals de qualsevol manera, que falsegen o amenacen falsejar la 

competència, afavorint determinades empreses o produccions.  

El concepte d’ajuda estatal a què fa referència el TFUE s’ha d’interpretar en 

sentit ampli, de manera que, es considera ajuda estatal qualsevol atribució d’un 

avantatge patrimonial a favor d’empreses determinades, individualment o de manera 

global, realitzades directament o indirecta amb càrrec a fons públics en condicions 

distintes de les que serien normals en el mercat.  

 Partint d’aquest principi general prohibitiu, l’apartat segon de l’art. 107, preveu 

unes excepcions automàtiques, és a dir, en aquells supòsits en què les ajudes 

reuneixen els requisits allí establerts, es consideraran autoritzades pel mateix Tractat. 

Les excepcions que s’estableixen són:  

a) ajudes de caràcter social concedides als consumidors individuals, sempre que 

s'atorgue sense discriminacions basades en l'origen dels productes;  

b) ajudes destinades a reparar els perjudicis causats per desastres naturals o per altres 

esdeveniments de caràcter excepcional. 
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Conjuntament amb aquestes autoritzacions automàtiques, l’art. 107.3 del TFUE 

preveu la possibilitat de declarar compatibles amb el mercat comú determinades 

ajudes que requereixen l’autorització de la Comissió. Es tracta dels següents tipus 

d’ajudes: 

a) ajudes destinades a afavorir el desenvolupament econòmic de regions en què el 

nivell de vida siga anormalment baix o en què hi haja una greu situació de 

subocupació, així com el de les regions previstes en l'article 349, tenint en compte la 

seua situació estructural, econòmica i social; 

b) ajudes per a fomentar la realització d'un projecte important d'interès comú europeu 

o destinades a posar remei a una greu pertorbació en l'economia d'un Estat membre; 

c) ajudes destinades a facilitar el desenvolupament de determinades activitats o de 

determinades regions econòmiques, sempre que no alteren les condicions dels 

intercanvis en contra de l’interès comú; 

d) les ajudes destinades a promoure la cultura i la conservació del patrimoni, quan no 

alteren les condicions dels intercanvis i de la competència en la Unió en contra de 

l'interès comú; 

e) les altres categories d'ajudes que determine el Consell per decisió presa a proposta 

de la Comissió. 

En aquest sentit, té importància el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la 

Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels art. 107 i 108 del TFUE 

a les ajudes de minimis, que estableix un llindar per davall del qual les ajudes públiques 

no es consideren prohibides ni tampoc subjectes a cap notificació. 

Els Estats, d’acord amb el que preveu l’art. 108.3 del TFUE, han d’informar la 

Comissió, amb caràcter previ, dels projectes de concessió o modificació d’ajudes a les 

empreses, i és la Comissió la que determinarà si resulten compatibles o no amb el 

mercat comú. A la Comissió també se li atorguen poders de fiscalització que la faculten 

per a examinar de manera permanent els règims d’ajudes públiques dels Estats 

membres, i pot ordenar, si escau, el cessament o la supressió de les ajudes o la 

devolució a l’Estat de les ajudes percebudes per les empreses. 
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d) Òrgans d’aplicació del dret comunitari i procediment  

 

Tradicionalment ha sigut la Comissió Europea l’encarregada de l’aplicació de la 

normativa comunitària en matèria de defensa de la competència. Però aquesta 

situació ha canviat a partir de l’aprovació del Reglament 1/2003, de 16 de desembre, 

de 2002, que suprimeix la necessitat de sotmetre a autorització prèvia de la Comissió 

els acords o conductes col·lusòries, i s’instaura un principi d’aplicabilitat directa, 

mitjançant el qual els acords o les conductes contràries als art. 101 i 102 del TFUE són 

declarats automàticament prohibits sense requerir una prèvia decisió de la Comissió, 

sempre que no complisquen les condicions de l’art. 101.3 del TFUE i, en sentit invers, si 

els acords, decisions i pràctiques concertades compleixen les condicions que assenyala 

l’art. 101.3 TFUE, estan permesos, sense requerir decisió prèvia de la Comissió. Amb 

aquesta mesura d’aplicabilitat directa s’aconsegueix que la Comissió puga centrar-se 

en la repressió de les conductes més greus conferint a les empreses la càrrega de 

qualificar si el seu acord o pràctica col·lusòria compleix amb les condicions de l’art. 

101.3 del TFUE.  

També s’ha reforçat la competència de les autoritats i tribunals nacionals en 

l’aplicació del dret comunitari, ja que la norma assenyala expressament que les 

autoritats nacionals (que en el cas espanyol és la CNMC) són les competents per a 

aplicar els art. 101 i 102 del TFUE. Aquestes autoritats nacionals poden adoptar 

diverses decisions respecte de les conductes, com ara: ordre de cessació, mesures 

cautelars, acceptació de compromisos per part dels subjectes involucrats i imposició de 

multes sancionadores, coercitives o qualsevol altra sanció prevista pel seu dret 

nacional (art. 5 Reglament 1/2003). La norma també declara al mateix temps 

competents els òrgans jurisdiccionals nacionals, que en el cas espanyol són els jutjats 

mercantils, per a aplicar els art. 101 i 102 TFUE (art. 6 Reglament 1/2003). Perquè 

aquesta situació es produïsca, és necessari que la conducta tinga alguna relació amb el 

país en qüestió, situació que normalment es dóna quan l’acord produïsca efectes en 

aquest Estat membre. Ara bé, els pronunciaments de les autoritats nacionals o els 

òrgans jurisdiccionals nacionals sobre els art. 101 i 102 del TFUE no han de ser 
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incompatibles amb les decisions prèvies que hauria adoptat la Comissió en aquestes 

mateixes matèries (art. 16 del Reglament 1/2003). 

Aquesta competència de les autoritats nacionals o dels òrgans jurisdiccionals 

nacionals en l’aplicació del dret comunitari, no va en perjuí de les competències que 

continua conservant la Comissió en l’aplicació dels art. 101 i 102 del TFUE (art. 4 del 

Reglament 1/2003). Les competències que té la Comissió al respecte es concreten en 

amplíssims poders d’inspecció i en la imposició de multes sancionadores de fins a l’1% 

del volum de negocis de les empreses o associacions afectades, quan de manera 

deliberada o negligent entreguen informació inexacta o incorrecta; o multes de fins al 

10% del volum de negocis total realitzat durant l’exercici anterior de cadascuna de les 

empreses que participen en la infracció, quan deliberadament o per negligència 

infringisquen les prohibicions dels arts. 101 i 102 del TFUE; i multes coercitives, de fins 

al 5% del volum de negocis mitjà diari per cada dia de retard, per a obligar les 

empreses o associacions d’empreses a posar fi a una infracció dels art. 101 i 102 del 

TFUE, complir mesures cautelars o compromisos assumits, proporcionar informació 

sol·licitada per la Comissió o sotmetre’s a una inspecció ordenada per la Comissió (art. 

23 i 24 del Reglament 1/2003).  

 

1.2.2. Dret espanyol 

  

A Espanya regeixen simultàniament dues regulacions legals protectores de la lliure 

competència: per una banda, la legislació espanyola, que es concreta en la Llei 

15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, Llei que ha sigut completada pel 

seu Reglament aprovat per Real decret 261/2008, de 22 de febrer i, per altra banda, la 

normativa de la UE, que també és directament aplicable en Espanya, igual que ocorre 

en la resta de països de la Unió Europea.  

En el cas espanyol, el suport constitucional de la protecció de la lliure competència 

el trobem en l’art. 38 de la Constitució espanyola que preveu com un principi bàsic de 

la Constitució econòmica, l’exercici de la llibertat d’empresa en el marc de l’economia 

de mercat. L’exercici de la llibertat d’empresa implica que els empresaris són lliures 

per a crear, dirigir i fixar les condicions de desenvolupament de la seua activitat i que 
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els poders públics han de garantir que siga el mercat el que fixe les condicions i no 

altres. Les conseqüències d’introduir aquest precepte en la Constitució espanyola són 

essencialment les següents: 

a) Qualsevol restricció a aquest precepte constitucional bàsic ha de fer-se 

necessàriament per mitjà d’una llei formal i ha d’estar degudament justificat sobre 

la base de la mateixa Constitució.  

b) Les limitacions legals que s’introduïsquen al principi general d’economia de mercat 

sols poden fer-se de manera excepcional i han de ser interpretades 

restrictivament.  

c) La intervenció pública en l’economia ha de respectar el manteniment del sistema 

d’economia de mercat, és a dir, de lliure competència com a principi general de 

l’economia. 

d) L’Estat té competència exclusiva per a dictar normes protectores de la lliure 

competència (art. 149.1.13a CE). Els òrgans competents de les comunitats 

autònomes són els encarregats d’exercir en el seu territori les competències 

executives que tinguen per objecte les conductes col·lusòries, abusives de posició 

dominant o de falsejament de la lliure competència que tinguen lloc en el territori 

de la corresponent comunitat autònoma.  

Ambdues regulacions coincideixen a reconèixer diversos supòsits que afecten el 

manteniment de la lliure competència: les col·lusions entre empreses, els abusos de 

posició dominant, les concentracions econòmiques i les ajudes públiques.  

a) Conductes prohibides 

 

1) Conductes col·lusòries  

 

L’art. 1 de la LDC prohibeix “tot acord, decisió o recomanació col·lectiva, o 

pràctica concertada o conscientment paral·lela, que tinga per objecte, produïsca o 

puga produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència en tot o part del 

mercat nacional”. De la prohibició que estableix la Llei en l’art. 1 podem concloure que 

es preveuen quatre tipus de conductes prohibides:  
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1) els acords, entesos en sentit ampli, així un contracte o una part d’un 

contracte, com ara podria ser una clàusula contractual;  

2) les decisions o les recomanacions col·lectives adoptades per associacions 

empresarials o organismes representatius o corporatius que no requereixen ser 

vinculants, com ara podria ser una decisió de fabricants o de col·legis professionals;  

3) les pràctiques concertades, i 

4) les conductes o pràctiques conscientment paral·leles que, a diferència de les 

anteriors, són les que es realitzen entre dos o més empresaris competidors que, 

explotant una activitat similar o idèntica en el mercat sense acord jurídic previ entre 

ells, produïsquen o puguen produir el resultat de falsejar la competència, com podria 

ser el cas que diverses empreses voluntàriament seguisquen una política de preus 

idèntica sense que hi haja un contracte previ o un acord entre elles.  

Ara bé, perquè les pràctiques anteriorment descrites siguen conductes 

prohibides per la LDC, han de tenir per objecte, produir o poder produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència en tot o en part del mercat nacional. 

N’hi haurà prou, per tant, perquè el negoci o la pràctica resulten prohibits, que la 

conducta puga produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, 

independentment de la voluntat de les parts. 

 L’art. 1 de la LDC també preveu, de la mateixa manera que ho fa la normativa 

europea, una llista exemplificativa de les conductes col·lusòries més freqüents. Així, es 

consideren prohibides les conductes que consisteixen a:  

a) fixar, de manera directa o indirecta, preus o altres condicions comercials o de 

serveis; 

 b) limitar o controlar la producció, la distribució, el desenvolupament tècnic o 

les inversions;  

c) repartir-se el mercat o les fonts de proveïment;  
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d) l’aplicació, en les relacions comercials o de serveis, de condicions desiguals 

per a prestacions equivalents que col·loquen uns competidors en situació de 

desavantatge davant d’altres;  

e) la subordinació de la subscripció dels contractes a l’acceptació de prestacions 

suplementàries que, per la seua naturalesa o de conformitat amb els usos de comerç, 

no guarden relació amb l’objecte d’aquests contractes. 

 Igual que passa amb el dret comunitari, la conseqüència prevista per la Llei als 

acords col·lusoris és la nul·litat de ple dret (art. 1.2 LDC), sense perjuí de les sancions 

que puga imposar la CNMC. 

 

2) Abús de posició dominant 

  

L’art. 2 de la LDC prohibeix “l’explotació abusiva per una o diverses empreses, 

de la seua posició de domini en la totalitat o en part del mercat nacional”. Perquè es 

done un abús de la posició dominant, hi han de concórrer dos requisits: per una banda, 

que hi haja una situació de domini d’una sola empresa o bé d’un conjunt de dos o més 

empreses en tot o part del mercat nacional. En absència d’una definició de posició de 

domini per part de la LDC, es considera que aquesta situació existeix quan l’empresa 

pot actuar de manera autònoma en un mercat sense tenir en compte els seus 

competidors, proveïdors o clients. Per altra banda, perquè es tracte d’una conducta 

prohibida per la Llei, és necessari, a més, que s’abuse d’aquesta posició. En particular, 

l’art. 2.2 de la LDC, preveu com a situació d’abús:  

 a) la imposició, de manera directa o indirecta, de preus o altres condicions 

comercials o de serveis no equitatius;  

b) la limitació de la producció, la distribució o el desenvolupament tècnic en 

perjudici injustificat de les empreses o dels consumidors; 

 c) la negativa injustificada a satisfer les demandes de compra de productes o 

de prestació de serveis;  
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d) l'aplicació, en les relacions comercials o de serveis, de condicions desiguals 

per a prestacions equivalents, que col·loque uns competidors en situació 

desavantatjosa respecte a uns altres;  

e) La subordinació de la subscripció de contractes a l'acceptació de prestacions 

suplementàries que, per la seua naturalesa o d'acord amb els usos de comerç no 

guarden relació amb l'objecte d'aquests contractes.  

Aquestes situacions d’abús que preveu la Llei, en general, es tracta de 

situacions molt paregudes a les que es poden trobar en l’enumeració que efectua l’art. 

102 del TFUE, a excepció de la causa recollida en l’art. 2.2 c), que representa una 

novetat en la legislació espanyola no prevista en l’art. 102 del TFUE. 

 La prohibició prevista en l’art. 2 de la LDC s’aplica igualment als abusos que 

puguen produir els monopolis legals, d’acord amb el que preveu l’art 2.3: “La 

prohibició prevista en el present article s'aplica en els casos en què la posició de domini 

en el mercat d'una o diverses empreses haja estat establerta per disposició legal”. 

 

3) Falsejament de la lliure competència per actes deslleials 

 

La CNMC o els òrgans competents de les comunitats autònomes han de 

conèixer els actes de competència deslleial que, pel fet de falsejar la lliure 

competència, afecten l'interès públic (art. 3 LDC). Es tracta d’aquells supòsits en què 

s’incórrega en deslleialtat competencial que puga provocar, per la seua magnitud 

econòmica, un atemptat sensible contra la lliure competència. El precepte s’ha 

d’interpretar de manera que sense la prèvia qualificació d’acte de competència 

deslleial per part dels jutjats mercantils, la CNMC, si concorren els requisits que marca 

la Llei, puga analitzar, qualificar i sancionar la conducta com una pràctica prohibida per 

l’art. 3 de la LDC.  
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b) Supòsits d’inaplicació  

 

1) Conductes exemptes per Llei 

 

Les prohibicions contingudes en la LDC no s’apliquen a aquelles conductes que, 

malgrat contenir elements o produir efectes anticompetitius, resulten autoritzades per 

una Llei (art. 4 de la LDC). No obstant això, aquesta previsió no impedeix que aquestes 

mateixes conductes, fins i tot sent autoritzades per una Llei, puguen ser objecte 

d’enjudiciament i, si escau, puguen ser objecte de sanció d’acord amb el que preveu el 

dret comunitari de defensa de la competència.  

 

2) Conductes de menor importància  

 

Les prohibicions contingudes en la LDC no resulten aplicables a aquelles 

conductes que, per la seua escassa transcendència o importància, no puguen afectar 

de manera significativa la competència (art. 5 LDC). El Reial decret 261/2008, de 22 de 

febrer, pel qual s'aprova el Reglament de defensa de la competència, estableix els 

criteris generals per a entendre que som davant d’una conducta de menor importància 

i, en conseqüència, no escau un enjudiciament antitrust. Així, en particular, l’art. 1 del 

Reglament LDC entén que ens trobem davant d’una conducta de menor importància 

quan es tracte d’un acord entre empreses competidores, és a dir, per als supòsits 

d’acords horitzontals, la quota de mercat conjunta de les quals no excedisca del 10% 

dels mercats rellevants afectats, i el 15% de cadascuna de les empreses en cadascun 

dels mercats afectats quan es tracte d’empreses no competidores, és a dir, per als 

supòsits d’acords verticals.  

Malgrat això, hi ha unes conductes que, independentment de la quota de 

mercat de les empreses partícips, queden excloses de la noció de menor importància. 

Aquest és el cas dels acords o conductes entre empreses competidores que tinguen 

per objecte: la fixació de preus de venda; la limitació de la producció o les vendes; la 

repartició del mercat, així com, tractant-se d’empreses no competidores, les conductes 

que tinguen per objecte l’establiment d’un preu de revenda fix o mínim al qual s’haja 
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d’ajustar el comprador; la restricció de les vendes actives o passives a usuaris finals per 

part dels membres d’una xarxa de distribució selectiva; la restricció dels 

subministraments recíprocs entre distribuïdors pertanyents a un mateix sistema de 

distribució selectiva; l’establiment de clàusules de no competència de durada no 

superior a cinc anys (veure art. 2 Reglament LDC).  

 

3) Conductes prohibides autoritzades o autoritzables 

 

La LDC reconeix que pot haver-hi conductes col·lusòries que, malgrat poder 

produir certs efectes o conseqüències restrictives de la competència, puguen, no 

obstant això, ser tolerades i admeses, bé perquè s’entén que produeixen altres efectes 

més beneficiosos sobres els consumidors o bé perquè així ho exigeixen raons d’interès 

públic. Així, aquells acords, decisions, recomanacions i pràctiques que contribueixen a 

millorar la producció o la comercialització i distribució de béns i serveis o a promoure 

el progrés tècnic o econòmic, són permesos, sense que siga necessària cap decisió 

prèvia a aquest efecte, sempre que complisquen amb les condicions que marca l’art. 

1.3 de la LDC, aquestes són:  

a) permeten als consumidors o usuaris participar de manera equitativa dels 

seus avantatges; 

b) no imposen a les empreses interessades restriccions que no siguen 

indispensables per a la consecució d'aquells objectius; i  

c) no consenten a les empreses partícips la possibilitat d'eliminar la 

competència respecte d'una part substancial dels productes o serveis previstos.  

Com a conseqüència de la implantació del sistema d’autorització automàtica, 

sense necessitat de decisió prèvia, són els mateixos interessats els que han de valorar 

si el seu acord o pràctica compleix amb els requisits mencionats i, per tant, no es tracta 

d’una conducta prohibida. A més, d’acord amb el que preveu l’art. 1.4 de la LDC, 

tampoc són objecte de prohibició aquells acords, decisions o recomanacions que 

complisquen amb el que disposen els reglaments comunitaris relatius a l’aplicació de 

l’art. 101.3 del TFUE a determinades categories d’acords, com ara, entre altres: el 
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Reglament (UE núm. 146/2010), de la Comissió, de 27 de maig de 2010, sobre 

determinades categories d’acords verticals i pràctiques concertades en el sector dels 

vehicles de motor; o el Reglament (UE núm. 267/2010) de la Comissió, de 24 de març, 

d’aplicació al sector de les assegurances, sobre decisions d'associacions d'empresa i 

pràctiques concertades, fins i tot quan les corresponents conductes no puguen afectar 

el comerç entre els Estats membres de la UE. En conseqüència, es declara la validesa 

nacional dels acords o conductes que s’ajusten al que estableixen els reglaments 

comunitaris d’excepció. Ara bé, la LDC no renuncia a la possibilitat que el Govern 

mitjançant Reial decret, puga declarar l’aplicació de l’art. 1.3 LDC a determinades 

categories d’acords previ informe de la CNMC (art. 1.5 LDC). A més, també s’estableix, 

la possibilitat que la CNMC puga declarar d’ofici la inaplicabilitat de la prohibició de les 

conductes col·lusòries contingudes en l’art. 1 o fins i tot respecte de la prohibició 

d’abús de domini de l’art. 2 a un acord, decisió o pràctica, quan així ho requerisca 

l’interès públic (art. 6 LDC). 

 

c) Control de les concentracions econòmiques 

 

D’acord amb el que estableix l’art. 7.1 LDC, per concentració econòmica s’ha 

d’entendre tot canvi estable del control de la totalitat o part d'una o diverses 

empreses com a conseqüència de: 

 a) la fusió de dues o més empreses anteriorment independents; 

 b) l'adquisició per una empresa del control sobre la totalitat o part d'una o 

diverses empreses, o 

c) la creació d'una empresa en participació i, en general, l'adquisició del control 

conjunt (cosa que inclou la creació de joint ventures) sobre una o diverses empreses, 

quan aquestes exercisquen de manera permanent les funcions d'una entitat 

econòmica. El control pot resultar dels contractes, drets o qualsevol altre mitjà que 

conferisquen la possibilitat d’exercir una influència decisiva sobre una empresa i, en 

particular mitjançant: a) l’atribució de drets de propietat o d'ús de la totalitat o de part 
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dels actius d'una empresa, o b) la possibilitat d’influir decisivament sobre la 

composició, les deliberacions o les decisions dels òrgans de l'empresa (art. 7.2 LDC). 

En el cas que es complisca alguna de les circumstàncies que es preveuen en 

l’art. 8.1 de la LDC, els interessats a realitzar una concentració econòmica han de 

notificar-ho a la CNMC de manera obligatòria i amb caràcter previ a la seua realització 

(art. 9 LDC). Les circumstàncies que es preveuen en l’art. 8.1 són les següents:  

a) que, com a conseqüència de la concentració s'adquirisca o se supere una 

quota igual o superior al 30% del mercat rellevant del producte o servei en l'àmbit 

nacional o en un mercat geogràfic definit dins d'aquest; 

 b) que el volum de negocis global a Espanya del total dels partícips en 

l’operació, supere en l’últim exercici comptable la quantitat de 240 milions d'euros, 

sempre que almenys dos dels partícips realitzen individualment a Espanya un volum de 

negocis superior a 60 milions d'euros.  

No obstant això, aquestes obligacions no afecten les concentracions de 

dimensió comunitària, subjectes al Reglament (CE) núm. 139/2004 del Consell, de 20 

de gener, sobre el control de les concentracions entre empreses, llevat que la Comissió 

Europea haja decidit remetre la concentració a les autoritats espanyoles, d’acord amb 

el que preveu l’art. 8.2 LDC.  

Fruit de la reforma efectuada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia 

Sostenible, s’incorpora la previsió que resten exemptes del procediment de control 

totes aquelles concentracions econòmiques que, tot i complir el que estableix la lletra 

a), el volum de negocis global a Espanya de la societat adquirida o dels actius adquirits 

en l'últim exercici comptable no supere la quantitat de 10 milions d'euros, sempre que 

les partícips no tinguen una quota individual o conjunta igual o superior al 50% en 

qualsevol dels mercats afectats, en l'àmbit nacional o en un mercat geogràfic definit 

dins d'aquest.  

Amb caràcter previ a la seua execució, la concentració cal notificar-la 

obligatòriament a la CNMC, i mentrestant no pot executar-se. A partir de la notificació 

s’engega un procediment complex regulat en els art. 55 i següents de la LDC i art. 54 i 

següents del Reial decret 261/2008 que pot acabar en silenci administratiu positiu, és a 



Dret de la competència 

 

25 
 

dir, favorable a la sol·licitud si en un mes la Sala de Competència del Consell de la 

CNMC no acorda iniciar la segona fase del procediment. No obstant això i, malgrat la 

suspensió, es preveu la possibilitat de l'aixecament de la suspensió per la CNMC a 

proposta de la Direcció d’Investigació i prèvia sol·licitud motivada (art. 9.6 LDC). El 

procediment de control de les concentracions no impedeix realitzar una oferta pública 

d’adquisició de valors que haja sigut autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat 

de Valors (CNMV) sempre que la concentració siga notificada a la CNMC en el termini 

màxim de cinc dies des que es presenta la sol·licitud d’autorització de l’OPA a la CNMV 

i el comprador no exercisca els drets de vot inherents a les accions sobre les quals 

s’estenga l’oferta llevat de l’excepció prevista en l’art. 9.2 LDC. D’acord amb el que 

preveu l’art. 9.4 de la LDC, l’obligació de notificar la concentració recau bé 

conjuntament sobre les parts que intervinguen en una fusió o creació d’empresa en 

participació, o bé individualment sobre la part que adquirisca el control exclusiu sobre 

una empresa o part d’aquesta. 

En resum, el procediment es divideix de la següent manera: una primera fase 

que és la fase d’instrucció que es duu a terme davant la Direcció de Competència de la 

CNMC i pot acabar en silenci administratiu; en una resolució de la Sala de Competència 

del Consell de la CNMC autoritzant la concentració o bé acordant-se la iniciació de la 

segona fase. En aquest cas i, després de l’elaboració d’una nota succinta de la 

concentració per part de la Direcció de competència de la CNMC, s’obri un 

procediment perquè presenten al·legacions amb una audiència dels afectats i del 

Consell de Consumidors i Usuaris. Després de la celebració, en el seu cas, d’una vista 

davant la Sala de Competència del Consell de la CNMC, aquesta adopta la seua decisió 

final mitjançant resolució, que pot consistir en (art. 58.4 LDC): 

 a) una autorització perquè s’efectue la concentració;  

b) subordinar la concentració al compliment de determinats compromisos; 

c) prohibir la concentració, o  

d) acordar l’arxivament de les actuacions. 

 Les resolucions de la CNMC han de ser comunicades al Ministeri d’Economia i 

Hisenda i no són eficaces ni executives fins que el ministre haja decidit no elevar la 
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concentració al Consell de ministres o haja transcorregut el termini de dos mesos des 

de l’obertura de la segona fase (art. 58.6 en relació amb l’art. 36 LDC). Quan el ministre 

d’Economia decidisca elevar la decisió al Govern per raons d’interès general, el Govern 

pot o bé confirmar la resolució de la CNMC o bé acordar autoritzar la concentració, 

amb condicions o sense (art. 60 LDC). En aquests casos d’intervenció del ministre 

d’Economia o del Consell de ministres, el transcurs dels terminis sense una decisió 

expressa implica l’eficàcia de la resolució expressa que haja dictat la CNMC en la 

segona fase del procediment.  

 

d) Les ajudes públiques a les empreses 

 

La CNMC, per iniciativa pròpia o a instància de les administracions públiques, 

pot analitzar els criteris de concessió de les ajudes i els efectes que aquestes poden 

tenir sobre les condicions de competència, amb la finalitat d’emetre informes en 

relació al règim d’ajudes o amb la finalitat de dirigir a les administracions públiques 

propostes que tendisquen al manteniment de la competència (art. 11.1 LDC). La 

CNMC, en particular, ha de remetre a les Corts Generals un informe anual sobre les 

ajudes públiques concedides a Espanya (art. 11.2 LDC). A més, la CNMC ha de rebre 

una comunicació dels projectes d’ajudes públiques que siguen notificades a la 

Comissió Europea a l’empara del que preveuen els art. 107 i 108 del TFUE (art. 11.3 

LDC). A banda, també s’estableix com una de les obligacions de la CNMC la d'emetre 

un informe anual sobre les ajudes públiques concedides a Espanya (art. 11.2 LDC), 

sense perjuí que els òrgans de defensa de la competència autonòmics puguen 

elaborar, igualment, informes sobre les ajudes públiques concedides per les 

administracions autonòmiques o locals en el seu respectiu àmbit territorial (art. 11.5 

LDC). 
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e) Òrgans de defensa de la competència 

 

1) Òrgans autonòmics: 

 

La STC 208/1999, d’11 de novembre, resultat del recurs d’inconstitucionalitat 

interposat pel Govern Basc i la Generalitat de Catalunya, reconeix a les comunitats 

autònomes competències d’execució en matèria de defensa de la competència, 

deixant de banda la competència exclusiva de l’Estat en matèria de bases i coordinació 

de la planificació general de l’activitat econòmica. En compliment del que disposava la 

sentència es va promulgar la Llei 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les 

competències de l’Estat i les comunitats autònomes en matèria de defensa de la 

competència. L’art. 1 de la citada Llei, estableix que correspondrà a l’Estat l’exercici de 

les competències reconegudes en l’actual LDC quan les conductes col·lusòries o d’abús 

de posició de domini alteren o puguen alterar la lliure competència d’un àmbit 

supraautonòmic o en el conjunt del mercat nacional, encara que l’exercici d’aquestes 

competències haja de realitzar-se en el territori de qualsevol de les comunitats 

autònomes, i reserva a les comunitats autònomes amb competència en la matèria, 

l’exercici en el seu territori de les competències en relació amb les conductes 

prohibides, quan aquestes conductes sense afectar un àmbit superior al d’una 

comunitat autònoma o al conjunt del mercat nacional, alteren o puguen fer alterar la 

lliure competència en l’àmbit de la respectiva comunitat autònoma (art. 1.3). Els art. 2 

i 3 estableixen un procediment per a resoldre els conflictes de competència que 

puguen plantejar-se respecte d’una determinada conducta entre l’Estat i les 

comunitats autònomes. Les disposicions previstes en la Llei 1/2002, de 21 de febrer, 

han sigut incorporades plenament en la LDC. L’art. 15 de la LDC ordena la coordinació 

entre la CNMC i aquests òrgans competents de les comunitats autònomes. 

Com a conseqüència de la potestat que la Llei atorga a les comunitats 

autònomes, algunes d’aquestes han procedit a la creació de tribunals autonòmics de 

defensa de la competència, avui en dia denominats, “Autoritat”, “Consell” o 

“Comissió”. En el cas de la Comunitat Valenciana, és el Decret 50/2012, de 23 de març, 
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del Consell, el que crea la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat 

Valenciana i aprova el seu reglament.  

 

2) Òrgan estatal: la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència 

 

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 3/2013, de 4 de juny, naix la 

CNMC, ja que la citada Llei preveu la unió de la Comissió Nacional de la Competència i 

dels altres organismes reguladors de l’àmbit sectorial, entre ells, la Comissió Nacional 

d’Energia, la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, el Comitè de Regulació 

Ferroviària o la Comissió Nacional del Sector Postal. La CNMC és un organisme públic 

adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat que actua amb autonomia orgànica i 

funcional i plena independència del Govern, de les administracions públiques i dels 

agents del mercat (art. 2.1 de la Llei 3/2013). Està composta per quatre direccions 

d’instrucció, entre les quals destaca la Direcció de competència, que s’encarrega de la 

instrucció dels expedients en matèria de conductes col·lusòries, abusos de posició de 

domini, concentracions econòmiques i ajudes públiques; o el Consell de la CNMC, que 

és un òrgan col·legiat encarregat de la resolució d’expedients, format per deu 

consellers i pel president que assumeix al mateix temps la presidència de la CNMC. El 

Consell consta de dues sales: una dedicada a temes de competència i l’altra a 

assumptes de supervisió reguladora, compostes cada una per cinc membres (art. 18). 

Els membres del Consell són nomenats pel Govern a proposta del Ministre d’Economia 

i Competitivitat, entre persones de reconegut prestigi i competència professional en 

l’àmbit d’actuació de la Comissió, prèvia compareixença davant del Congrés dels 

Diputats. El nomenament és per un termini de sis anys sense possibilitat de reelecció 

(art. 15). 

La Llei 3/2013 assigna a la CNMC, entre altres funcions: vetllar per l’aplicació 

uniforme de la normativa sectorial i general de competència en tot el territori 

mitjançant la coordinació amb els òrgans competents de les comunitats autònomes i la 

cooperació amb l'Administració General de l'Estat i amb els òrgans jurisdiccionals (art. 

4.1); la supervisió i el control de tots els mercats i sectors econòmics (art. 5.1 a); la 

instrucció i resolució en matèria d’aplicació de la Llei de defensa de la competència pel 
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que fa a les conductes prohibides, concentracions econòmiques o ajudes públiques 

(art. 5.1 c)-e); l’aplicació a Espanya de la normativa comunitària prevista en els art. 101 

i 102 del TFUE (art. 5.1 f) o promoure i realitzar estudis i treballs d'investigació en 

matèria de competència, així com informes generals sobre sectors econòmics [art. 5.1 

h)]. La CNMC també actua com a òrgan consultiu sobre qüestions relatives al 

manteniment de la competència efectiva i bon funcionament dels mercats i sectors 

econòmics (art. 5.2). Per a aconseguir els seus objectius la CNMC té legitimació activa 

per a impugnar actes administratius i disposicions generals de rang inferior a la llei dels 

quals es deriven obstacles al manteniment d'una competència efectiva en els mercats 

(art. 5.4). 

 

f) Procediment i sancions contra les conductes prohibides 

 

El procediment està regulat en els art. 36 i següents de la LDC i en els art. 11 i 

següents del reglament de la Llei. En síntesi podríem dir que es distingeixen dues fases 

en el procediment: una primera fase que seria fase d’inici i instrucció de l’expedient 

que correspon efectuar-la a la Direcció de Competència i que va dirigida a l’aclariment 

dels fets (arts. 49 i 50 LDC), i una segona fase, és la fase de resolució de l’expedient 

davant el Consell de la CNMC (art. 51 de la LDC).  

Les resolucions que dicte la CNMC poden declarar (art. 53.1 LDC):  

a) l’existència de conductes prohibides per la Llei o pels art. 101 i 102 del TFUE;  

b) l'existència de conductes que, per la seua escassa importància, no siguen 

capaços d’afectar de manera significativa la competència; o bé 

  c) declarar que no resulta acreditada l’existència de pràctiques prohibides.  

Les resolucions del Consell poden contenir (art. 53.2 LDC):  

a) una ordre de cessació de les conductes prohibides en un termini determinat;  

b) la imposició de condicions o obligacions determinades;  
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c) una ordre de remoció dels efectes de les pràctiques prohibides contràries a 

l'interès públic;  

d) la imposició de multes, o bé  

e) l'arxivament de les actuacions en els supòsits previstos en la Llei.  

Contra les resolucions de la CNMC no es pot interposar cap recurs en via 

administrativa i sols es pot interposar un recurs contenciós administratiu (l’art. 48 

LDC). 

 La LDC en el seu art. 62 fa una classificació de les sancions en lleus, greus i molt 

greus, i preveu en l’art. 68, que les infraccions prescriuen en el termini d’un, dos i 

quatre anys respectivament.  

Els òrgans competents poden imposar als agents econòmics, empreses, 

associacions, unions o agrupacions d'aquelles que, deliberadament o per negligència, 

infringisquen el que disposa la present Llei les següents sancions (art. 63 LDC):  

a) les infraccions lleus amb multa de fins a l'1% del volum de negocis total de 

l'empresa infractora en l'exercici immediatament anterior al de la imposició de la 

multa; 

b) les infraccions greus amb multa de fins al 5% del volum de negocis total de 

l'empresa infractora en l'exercici immediatament anterior al de la imposició de la 

multa;  

c) les infraccions molt greus amb multa de fins al 10% del volum de negocis 

total de l'empresa infractora en l'exercici immediatament anterior al de la imposició de 

la multa. 

A més, quan l'infractor siga una persona jurídica, es pot imposar una multa de 

fins a 60.000 euros a cada un dels seus representants legals o les persones que 

integren els òrgans directius que hagen intervingut en l'acord o decisió (art. 63.2). La 

Llei també preveu que la CNMC, independentment de les multes sancionadores i sense 

perjudici de l'adopció d'altres mesures d'execució forçosa previstes en l'ordenament, 

puga imposar, previ requeriment del compliment a les empreses, associacions, unions 
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o agrupacions d'aquestes, i agents econòmics en general, multes coercitives de fins a 

12.000 euros al dia, amb la finalitat d’aconseguir, entre altres finalitats, que els 

infractors cessen en la seua activitat anticompetitiva (art. 67 LDC).  

Per últim, una de les novetats que va introduir la LDC és el denominat 

procediment de clemència, en virtut del qual la CNMC eximeix del pagament de la 

multa a aquella empresa o persona física que, malgrat formar part d’un càrtel, 

denuncie la seua existència i aporte proves substantives per a la investigació (art. 65 

LDC). Aquest benefici sols s’aplica a la primera empresa o persona física que denuncie 

el càrtel. No obstant això, la CNMC pot reduir l’import de la multa a aquelles empreses 

que, sense poder beneficiar-se de l’exempció total (ja que sols se’n beneficia el 

primer), col·laboren amb la CNMC facilitant elements de prova del càrtel que aporten 

un valor afegit significatiu (art. 66 LDC). 

g) Rescabalament de danys i perjudicis i intervenció dels òrgans de 

defensa de la competència en procediments judicials.  

 

Les sancions que preveu la LDC i a les quals hem fet referència anteriorment 

s’entenen sense perjuí de la resta de responsabilitats tant civils com penals que 

escaiguen cada cas. 
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2. La competència deslleial  

 

2.1. Concepte 

 

L’ordenament jurídic sanciona també la utilització de mitjans que es consideren 

incorrectes o deslleials a l’hora de competir que perjudiquen tant competidors com 

consumidors. Efectivament, el dret també s’ha d’ocupar de perseguir les conductes 

competitives que excedisquen els límits establerts pel deure de correcció, la bona fe i 

els bons usos en matèria comercial.  

 

2.2. Origen  

  

  L’origen de la regulació de la competència deslleial es remunta al segle XIX, 

quan s’instaura, com un dels triomfs de la Revolució Francesa, la llibertat d’indústria i 

comerç, que es tradueix en la llibertat de l’individu de poder exercitar activitats 

econòmiques. Però aquesta llibertat no podia configurar-se com un principi de 

caràcter absolut, i prompte es va posar de manifest la necessitat d’evitar l’ús de 

tècniques anticompetitives que pogueren perjudicar els empresaris que competien 

lleialment, per part dels subjectes que participaven en el mercat.  

 En els seus orígens la disciplina de la competència deslleial estava configurada 

per a protegir a l’empresari davant d’actuacions incorrectes dels seus competidors, 

concepció que requeria que l’autor dels actes incorrectes i qui exercira l’acció de 

competència deslleial foren competidors entre si, ja que s’entenia que, si no existia 

una relació de competència directa entre els subjectes intervinents, no existia un acte 

de competència deslleial.  

 No obstant això, la disciplina de la competència deslleial es va replantejar amb 

la instauració a Europa del dret antitrust americà. Aquest dret, com hem pogut 

estudiar en l’apartat anterior, es configurava com l’encarregat de combatre aquelles 

pràctiques restrictives i aquelles altres conductes que atemptaven contra el lliure 

mercat, preservant-ne les estructures i el funcionament. Amb aquesta nova disciplina 
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la tutela de la llibertat de competència era possible mitjançant dues vies, dos sistemes 

que es configuraven com a complementaris: el dret de defensa de la lliure 

competència i el dret de la competència deslleial que es complementen mútuament i 

que responen a una mateixa unitat funcional, ja que tots dos tenen com a objectiu 

bàsic el correcte funcionament del mercat mitjançant la creació d’un sistema jurídic 

capaç d’assegurar el funcionament eficient del sistema competitiu de l’economia de 

mercat. El bé jurídic protegit pel dret de la competència passa a ser únic, i aquest és la 

tutela de la mateixa institució de la competència. 

 Efectivament, la implantació del dret antitrust comporta que la regulació de la 

competència deslleial canvie de rumb i s’òbriga a una nova perspectiva no prevista fins 

aleshores, ço és, la necessitat que la protecció contra la competència deslleial 

responga a un triple interès: l’interès dels empresaris afectats per actes de 

competència deslleial d’altres empresaris que actuen en el mercat, l’interès de 

protegir els consumidors davant les pràctiques incorrectes que es puguen produir en el 

mercat i també l’interès públic que el sistema competitiu funcione.    

 

2.3. La Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial  

 

Abans de la promulgació de la Llei 3/1991 de competència deslleial (LCD), 

mancava a Espanya una legislació sistemàtica que atorgara una definició d’acte 

deslleial en el mercat i dotara el sistema de mitjans eficaços per a la seua repressió. La 

LCD es configura com un cos legislatiu que culmina la contínua evolució que havia 

experimentat el dret de la competència deslleial. 

La regulació anterior a la LCD estava plagada d’imperfeccions i deficiències que 

posaven de manifest la seua escassa utilitat per a reprimir els actes de competència 

deslleial i en la pràctica aquesta situació suposava el marc idoni per a la proliferació de 

nous actes deslleials que ocasionaven un deteriorament significatiu en el tràfic 

mercantil.  
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La finalitat de la LCD era mantenir la transparència i competitivitat dels mercats 

i prohibir precisament que determinades pràctiques competitives incorrectes i 

considerades deslleials pogueren fer distorsionar el principi de competitivitat.  

En la regulació de la competència coexisteix la defensa d’un interès públic, ja 

que es falseja la lliure competència que forma part de la denominada “constitució 

econòmica” i la defensa de l’interès dels competidors que resulta danyat per l’acte de 

competència deslleial, ja que veuen disminuïdes els seus guanys o tenen pèrdues com 

a conseqüència de la conducta deslleial.  

Espanya, amb l’adopció d’aquesta moderna interpretació dels interessos 

protegits per la LCD, que té en compte la tutela de l’interès col·lectiu perquè no es 

produïsquen conductes deslleials que pertorben el correcte funcionament del mercat, 

s’homologava a les legislacions en matèria de competència deslleial, que imperava en 

els països del nostre entorn i centrava com a objecte directe de protecció, la institució 

de la competència.  

La LCD va constituir en el dret espanyol un canvi radical en la regulació de la 

competència deslleial, perquè suposava un contingut innovador per a Espanya i perquè 

la Llei ha tingut i continua tenint en l’actualitat una intensa aplicació pràctica.  

 

2.3.1. Finalitat 

 

La LCD té com a objecte, com es desprèn del seu art. 1, la protecció de la 

competència en interès de tots els que participen en el mercat, i amb aquesta finalitat, 

estableix la prohibició dels actes de competència deslleial, inclosa la publicitat il·lícita 

en els termes que estableix la Llei general de publicitat.  
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2.3.2. Àmbit objectiu d’aplicació 

  

L’art. 2 estableix dues condicions objectives perquè existisca un acte de 

competència deslleial: (i) que l’actuació es realitze en el mercat i (ii) que tinga fins 

concurrencials.  

El preàmbul de la Llei ofereix una directriu per a entendre quan un determinat 

acte es realitza en el mercat. Aquest supòsit té lloc quan l’acte té una transcendència 

externa, és a dir, quan l’acte ha eixit de l’esfera de control de l’emissor i es troba en el 

mercat a disposició dels seus destinataris. En aquest sentit, queden fora de l’àmbit 

d’aplicació de la LCD aquelles activitats que es realitzen en l’àmbit intern i sí que es 

troben dins de l’àmbit d’aplicació de la LCD aquelles activitats que siguen capaces 

d’incidir en la decisió del consumidor en el moment de la compra o bé aquelles 

activitats que siguen susceptibles d’alterar l’estratègia del productor. 

Pel que fa a “fins concurrencials”, la Llei no atorga una definició però sí que 

preveu una presumpció iris tantum en l’apartat segon de l’art. 2 i presumeix que 

existeix aquesta finalitat quan l’acte econòmic és propici objectivament per a 

promoure o assegurar la difusió en el mercat de les prestacions pròpies o d’un tercer. 

Aquest retret de deslleialtat de la conducta pot recaure tant en aquells supòsits en què 

sols hi haja actes preparatoris d’una operació o contracte que acaben materialitzant-

se, com en aquells supòsits en què, davant la falta de culminació, suposen una simple 

temptativa.  

 

2.3.3. Àmbit subjectiu 

  

L’àmbit subjectiu d’aplicació de la Llei s’ha estès com a resultat de la reforma 

operada en la LCD per la Llei 29/2009 i a aquest respecte, l’art. 3 determina que 

l’àmbit subjectiu d’aplicació de la Llei comprèn els empresaris, els professionals i 

qualsevol altra persona física o jurídica que participe en el mercat. S’entén, en 
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conseqüència, que no té importància la qualitat del subjecte autor de l’acte, ja que 

qualsevol persona que faça algun acte en el mercat, encara que no es tracte d’un 

operador econòmic de caràcter professional, pot quedar sotmesa a l’aplicació de la 

Llei. No es té en compte tampoc, si entre subjecte infractor i el lesionat hi ha una 

relació de competència, ja que la protecció que atorga la LCD no es limita 

exclusivament a la relació de competència entre tots dos subjectes.  

 

2.3.4. Concepte d’acte de competència deslleial: la clàusula general 

com a acte autònom de deslleialtat concurrencial 

 

El legislador opta per configurar una clàusula general prohibitiva de la competència 

deslleial (art. 4 LCD), mitjançant la utilització de conceptes jurídics amplis i 

indeterminats, amb l’afany d’establir una fórmula prou àmplia per a comprendre totes 

aquelles varietats d’actes deslleials que puguen sorgir en el tràfic econòmic. Així, el 

legislador ha optat per incloure una clàusula prohibitiva de la competència deslleial, 

seguida d’una enumeració de supòsits concrets de comportaments prohibits. Però no 

s’ha d’oblidar que aquesta norma (art. 4 LCD) té substantivitat pròpia davant aquells 

actes de competència deslleial que el legislador ha enumerat en els art. 5 a 18 de la 

LCD. 

L’art. 4 considera deslleial: “tot comportament que resulte contrari a les exigències 

de la bona fe”. El legislador es refereix a la bona fe en sentit objectiu, que és la 

confiança o justa expectativa que, en relació amb la conducta aliena, té qui concorre 

en el mercat, determinada pel que és usual en el tràfic jurídic. És, doncs, l’estàndard de 

conducta exigible en el tràfic, respecte a les regles de fidelitat, de crèdit i de confiança 

que els altres actuaran de la mateixa manera.  

A més, l’art. 4 ha desenvolupat el que constitueix un comportament contrari a les 

exigències de la bona fe en les relacions amb els consumidors i usuaris, i incorpora una 

presumpció que el comportament d’un empresari o professional és contrari a la bona 

fe si concorren dos requisits cumulativament: per una banda, que l’empresari o 

professional actue de forma contrària a la diligència professional, que es defineix com 
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el nivell de competència i cura especial que cal esperar d’un empresari d’acord amb les 

pràctiques honestes del mercat; i, per l’altra banda, que el resultat efectiu o potencial 

d’aquesta pràctica professionalment negligent tinga efecte sobre el comportament 

dels consumidors, és a dir, que es traduïsca en una distorsió significativa o substancial 

del comportament econòmic del consumidor mitjà o del membre mitjà del grup 

destinatari de la pràctica, si es tracta d’una pràctica comercial dirigida a un grup 

concret de consumidors. El consumidor mitjà ha estat definit pel TJE com “un 

consumidor normalment informat i raonablement atent i perspicaç”. 

En aquest sentit, a efectes de la Llei, s’entén per distorsionar de manera 

significativa el comportament econòmic del consumidor mitjà utilitzar una pràctica 

comercial per a minvar de manera apreciable la seua capacitat d’adoptar una decisió 

amb ple coneixement de causa, fent així que prenga una decisió sobre el seu 

comportament econòmic que d’altra manera no hauria pres.  

La necessitat d’establir una clàusula general que prohibisca la competència 

deslleial resulta ineludible i aconsellable, perquè sols així és possible incloure aquells 

supòsits que apareixen en la pràctica i que no estan especialment previstos en la 

tipificació d’actes concrets de competència deslleial que fa la Llei, bé perquè es tracta 

de supòsits de caràcter marginal o bé perquè han sorgit com a conseqüència del 

continu desenvolupament de les pràctiques deslleials.  

 

2.3.5. Supòsits de competència deslleial tipificats legalment 

  

Després de la reforma operada per la Llei 29/2009, s’ha optat per regular de 

manera separada “els actes de competència deslleial” (arts. 5 a 18) que tutelen 

l’interès tant dels empresaris, com en determinats casos, dels consumidors i “les 

pràctiques comercials amb els consumidors i usuaris” (arts. 19 a 31) que tutelen 

únicament l’interès dels consumidors. 

  



Dret de la competència 

 

38 
 

a) Actes de competència deslleial 

 

Entre els actes de competència deslleial trobem: 

1) Els actes d’engany (art. 5 LCD) 

 

Els actes d’engany han de reunir dos requisits: (i) per una banda, han de contenir 

informació falsa o informació que, malgrat ser veraç, pel seu contingut o presentació 

induïsca o puga induir a error als destinataris, sent susceptible d’alterar el seu 

comportament econòmic; (ii) a més, ha d’incidir sobre algun dels següents aspectes: 

a) L’existència o la naturalesa del bé o servei. 

b) Les característiques principals del bé o servei, com ara la seua disponibilitat, els 

seus beneficis, els seus riscos, la seua execució, la seua composició, el seu 

caràcter apropiat, la seua utilització, la seua quantitat, les seues 

especificacions, el seu origen geogràfic o comercial o els resultats que poden 

esperar-se de la seua utilització, o els resultats i les característiques essencials 

de les proves o controls efectuats al bé o servei.  

c) L’assistència postvenda al client i el tractament de les reclamacions. 

d) L’abast dels compromisos de l’empresari o professional, els motius de la 

conducta comercial i la naturalesa de l’operació comercial o el contracte, així 

com qualsevol afirmació o símbol que indique que l’empresari o professional o 

el bé o servei són objecte de patrocini o una aprovació directa o indirecta. 

e) El preu o la seua forma de fixació, o l’existència d’un avantatge específic 

respecte al preu. 

f) La necessitat d’un servei o d’una peça, substitució o reparació i la modificació 

del preu inicialment informat, llevat que existisca un pacte posterior entre les 

parts acceptant la modificació. 

g) La naturalesa, les característiques i els drets de l’empresari o professional o del 

seu agent, com ara la seua identitat i la seua solvència, les seues qualificacions, 

la seua situació, la seua aprovació, la seua filiació o les seues connexions i els 

seus drets de propietat industrial, comercial o intel·lectual, o els premis i 

distincions que haja rebut. 
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h) Els drets legals o convencionals del consumidor o els riscos que aquest puga 

córrer.  

Així mateix, en aquells supòsits en què l’empresari o professional indique en una 

pràctica comercial que està vinculat a un codi de conducta, l’incompliment dels 

compromisos assumits en l’esmentat codi es considera deslleial, sempre que el 

compromís siga ferm i puga ser verificat, i, en el seu context fàctic, aquesta conducta 

siga susceptible de distorsionar de manera significativa el comportament econòmic 

dels seus destinataris.  

2) Actes de confusió (art. 6) 

  

Es considera deslleial tot comportament que resulte idoni per a crear confusió 

amb l’activitat, les prestacions o l’establiment aliè. La Llei amb aquesta definició 

d’actes de confusió inclou tant els comportaments que creen efectivament confusió, 

com tots els que potencialment són susceptibles de generar-la. El risc d’associació per 

part dels consumidors respecte de la procedència de la prestació és suficient per a 

fomentar la deslleialtat d’una pràctica.  

 

3) Les omissions enganyoses (art. 7) 

 

Consisteixen en l’omissió o ocultació de la informació necessària perquè el 

destinatari adopte o puga adoptar una decisió relativa al seu comportament econòmic 

amb el degut coneixement de causa, així com els supòsits en què la informació que 

s'ofereix és poc clara, inintel·ligible, ambigua, no s'ofereix en el moment adequat, o no 

es dóna a conèixer el propòsit comercial d'aquesta pràctica, quan no resulte evident 

pel context. Per a determinar si un acte és o no enganyós, s’ha d’atendre el context en 

què es produeix, tenint en compte les limitacions del mitjà de comunicació utilitzat. 

4) Les pràctiques agressives (art. 8) 

  

Constitueixen una nova modalitat d’acte deslleial introduïda per la Llei 

29/2009, i es refereix a les conductes susceptibles de minvar de manera significativa, 



Dret de la competència 

 

40 
 

mitjançant persecució, coacció, inclús l'ús de la força o influència indeguda, la llibertat 

d'elecció o conducta del destinatari en relació al bé o servei i, per tant, afecte o puga 

afectar el seu comportament econòmic. Es considera influència indeguda, la utilització 

d'una posició de poder en relació amb el destinatari de la pràctica per a exercir pressió, 

fins i tot sense usar força física ni amenaçar amb el seu ús. 

La Llei ofereix els criteris que han de considerar-se per a determinar si una 

conducta fa ús de l’assetjament, la coacció o la influència indeguda, tenint en compte, 

entre altres factors, el moment i el lloc on es produeix, la naturalesa o persistència; l’ús 

d’un llenguatge amenaçador o insultant; els obstacles no contractuals que l’empresari 

o professional puga imposar per a l’exercici dels drets legals o contractuals, etc.  

5) Actes de denigració (art. 9) 

 

Són aquells actes consistents en la difusió de manifestacions aptes per a 

menyscabar el crèdit i la bona fama d’un tercer en el mercat, llevat que siguen exactes, 

verdaderes i pertinents (exceptio veritatis). En particular, no s'estimen pertinents les 

manifestacions que tinguen per objecte la nacionalitat, les creences o ideologia, la vida 

privada o qualsevol altra circumstància estrictament personal de l'afectat. 

6) Actes de comparació (art. 10) 

 

La Llei recull els requisits que ha de complir la comparació pública (inclosa la 

publicitat comparativa) per a no ser considerada deslleial:  

a) Els béns o serveis comparats han de tenir la mateixa finalitat o satisfer les mateixes 

necessitats. 

b) La comparació s'ha de fer de manera objectiva entre una o més característiques 

essencials, pertinents, verificables i representatives dels béns o serveis, entre les quals 

es pot incloure el preu. 

c) En el supòsit de productes emparats per una denominació d'origen o indicació 

geogràfica, denominació específica o especialitat tradicional garantida, la comparació 

només pot fer-se amb altres productes de la mateixa denominació. 
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d) No poden presentar-se béns o serveis com a imitacions o rèpliques d'altres als quals 

s'aplique una marca o nom comercial protegit. 

e) La comparació no pot contravenir el que s’estableix en matèria d'actes d'engany, 

denigració i explotació de la reputació aliena (articles 5, 7, 9, 12 i 20 LCD). 

7) Actes d’imitació (art. 11) 

  

És lliure la imitació de prestacions i iniciatives empresarials o professionals que no 

estiguen protegides per un dret d’exclusiva reconegut per la Llei (marca, patent, model 

d’utilitat). Ara bé, com a excepció a la regla permissiva, es considera deslleial: 

(i) La imitació que resulte idònia per a generar l’associació per part dels 

consumidors respecte a la prestació.  

(ii) La imitació que comporte un aprofitament indegut de la reputació. 

(iii) La imitació que comporte un aprofitament indegut de l’esforç aliè. 

(iv) La imitació sistemàtica de les prestacions i iniciatives empresarials o 

professionals d’un competidor quan aquesta estratègia estiga directament 

encaminada a impedir o obstaculitzar la seua afirmació en el mercat i 

excedisca del que, segons les circumstàncies, es pot considerar una 

resposta natural del mercat. 

 

8) L’explotació de la reputació aliena (art. 12) 

  

Es dóna aquesta causa de deslleialtat quan un competidor s’aprofite de la 

reputació industrial, comercial o professional adquirida per un altre en el mercat. En 

particular, es considera deslleial l'ús de signes distintius aliens o de denominacions 

d'origen falses acompanyats de la indicació sobre la veritable procedència del producte 

o d'expressions com ara «models», «sistema», «tipus», «classe» i similars.  
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9) La violació de secrets industrials (art. 13) 

  

Es considera deslleial l’adquisició il·legítima de secrets industrials o de qualsevol 

altra classe, com ara l’espionatge industrial, o la divulgació o explotació sense 

autorització del seu titular de secrets als quals s’haja tingut accés, inclús legítimament, 

quan existisca deure de reserva. 

10) La inducció a la ruptura contractual (art. 14)  

   

Es considera deslleial la inducció a treballadors, proveïdors, clients i altres 

obligats, a infringir els deures contractuals bàsics que han contret amb els 

competidors, és a dir, quan es capten treballadors o clients d’un competidor a través 

de maniobres incorrectes o “males arts”, com ara, el suborn de treballadors, la 

incitació a la ruptura o infracció del contracte o inclús, en determinats supòsits, la 

inducció a la finalització irregular del contracte, o l’aprofitament en benefici propi o 

d’un tercer d'una infracció contractual aliena quan, sent coneguda, tinga per objecte la 

difusió o explotació d'un secret industrial o empresarial o vaja acompanyada de 

circumstàncies com ara l'engany, la intenció d’eliminar un competidor del mercat o 

altres d'anàlogues. 

11) La violació de normes (art. 15) 

  

Es considera deslleial prevaler-se en el mercat d'un avantatge competitiu 

adquirit mitjançant la infracció de les lleis, sempre que aquest avantatge siga 

significatiu. També té la consideració de deslleial la simple infracció de normes 

jurídiques que tinguen per objecte la regulació de l'activitat concurrencial. De manera 

expressa es considera deslleial la contractació d’estrangers sense autorització per a 

treballar obtinguda de conformitat amb el que preveu la legislació sobre estrangeria. 
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12) Els actes de discriminació i de dependència econòmica (art. 16) 

 

La Llei considera deslleial el tractament discriminatori del consumidor en 

matèria de preus i altres condicions de venda, llevat que hi haja una causa justificada 

per a la discriminació practicada. Alhora també es considera deslleial l'explotació per 

part d'una empresa de la situació de dependència econòmica en què es puguen trobar 

les seues empreses clients o proveïdors que no disposen d'una alternativa equivalent 

per a l'exercici de la seua activitat econòmica. S’entén que concorre aquesta situació 

quan un proveïdor, a més dels descomptes o condicions habituals, haja de concedir al 

seu client de manera regular uns altres avantatges addicionals que no es concedeixen 

a compradors similars. Igualment la Llei també considera deslleial:  

(i) La ruptura, encara que siga de manera parcial, d'una relació comercial establerta 

sense que hi haja un avís previ per escrit i precís amb una antelació mínima de sis 

mesos, excepte que es dega a incompliments greus de les condicions pactades o en cas 

de força major. 

(ii) L'obtenció, sota l'amenaça de ruptura de les relacions comercials, de preus, 

condicions de pagament, modalitats de venda, pagament de càrrecs addicionals i altres 

condicions de cooperació comercial no recollides en el contracte de subministrament 

que s'haja pactat. 

13) La venda a pèrdua (art. 17) 

 

Excepte disposició contrària en les lleis o en els reglaments, la fixació de preus 

és lliure, i com a conseqüència, la venda a pèrdua està, en un principi, autoritzada. No 

obstant això i, com a excepció, es considera deslleial la venda a pèrdua quan siga 

susceptible (i) d’induir a error als consumidors sobre el nivell de preus d’altres 

productes o serveis de l’establiment; o (ii) quan desacredite la imatge d’un producte o 

d’un establiment aliè; o (iii) quan forme part d'una estratègia encaminada a eliminar 

un competidor o un grup de competidors del mercat. 
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14) Actes de publicitat il·lícita (Art. 18) 

  

Es considera deslleial la publicitat considerada il·lícita per la LGP. L’art. 3 LGP 

assenyala que és il·lícita, entre altres, la publicitat enganyosa, la publicitat deslleial i la 

publicitat agressiva. 

 

b) Pràctiques comercials amb consumidors i usuaris 

 

Com hem dit anteriorment, una de les novetats més notables de la redacció de 

la LCD atorgada per la Llei 29/09, és la distinció d'il·lícits segons qui siga l’ofès per una 

pràctica comercial deslleial, i recull en categories diferents els empresaris i 

professionals i els consumidors. 

La Llei preveu que únicament tenen la consideració de pràctiques comercials 

deslleials amb els consumidors i usuaris, aquelles previstes en el capítol III i en els 

articles 4, 5, 7 i 8 de la LCD. Les pràctiques comercials regulades en els articles 21 a 31, 

ambdós inclosos, són en tot cas i en qualsevol circumstància, pràctiques comercials 

deslleials amb els consumidors. Dins del capítol III, per tant, s’inclouen una nova 

categoria d'il·lícits deslleials que inclou de manera confusa i una mica reiterativa un 

ampli catàleg de nous tipus. 

1) Pràctiques enganyoses (art. 20) 

 

En les relacions amb consumidors i usuaris, es consideren deslleials aquelles 

pràctiques comercials, inclosa la publicitat comparativa, que creen confusió, inclús el 

risc d’associació, amb qualssevol béns o serveis, marques registrades, noms comercials 

o altres marques distintives d'un competidor, sempre que siguen susceptibles d'afectar 

el comportament econòmic dels consumidors i usuaris. 
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2) Pràctiques enganyoses sobre codis de conducta o altres distintius de 

qualitat (art. 21) 

 

Són aquelles pràctiques que afirmen, sense ser veritat, qualsevol de les diverses 

circumstàncies relatives als codis de conducta o distintius de qualitat previstos en la 

Llei. Es considera en tot cas deslleial la pràctica consistent en l’exhibició d’un segell de 

confiança o distintius de qualitat sense haver obtingut l'autorització necessària. 

3) Pràctiques esquer 1 i les pràctiques promocionals enganyoses (art. 22) 

 

Té la consideració de deslleial la realització d’una oferta comercial de béns o 

serveis a un preu determinat sense revelar l'existència de motius raonables que facen 

pensar a l'empresari o professional que els esmentats béns o serveis o altres 

equivalents no estaran disponibles al preu ofert durant un període suficient i en 

quantitats raonables, tenint en compte el tipus de bé o servei, l'abast de la publicitat 

que se li haja donat i el preu de què es tracte. 

Té la consideració de deslleial la realització d’una oferta comercial de béns o 

serveis a un preu determinat per a després, amb la intenció de promocionar un bé o 

servei diferent, negar-se a mostrar el bé o servei ofert, no acceptar comandes o 

sol·licituds de subministrament, negar-se a subministrar-lo en un període de temps 

raonable, ensenyar una mostra defectuosa del bé o servei o desprestigiar-lo. 

 Es considera deslleial la simulació de vendes en liquidació sense concórrer els 

pressupòsits que la Llei d’ordenació del comerç minorista preveu per a poder oferir 

productes sota aquesta modalitat.  

Les pràctiques comercials que oferisquen un premi, de manera automàtica, o 

en un concurs o sorteig, sense concedir els premis descrits o altres de qualitat i valor 

equivalent són deslleials.  

També es considera deslleial descriure un bé o servei com a «gratuït», «regal», 

«sense despeses» o qualsevol altra fórmula equivalent, si el consumidor o usuari ha 

                                                           
1
 Prácticas señuelo 
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d'abonar diners per qualsevol concepte diferent del cost inevitable de la resposta a la 

pràctica comercial i la recollida del producte o del pagament pel lliurament d'aquest. 

 Així mateix, es consideren deslleial les pràctiques que creen la impressió falsa, 

fins i tot mitjançant l'ús de pràctiques agressives, que el consumidor o usuari ja ha 

guanyat, guanyarà o aconseguirà un premi o qualsevol altre avantatge equivalent si 

realitza un acte determinat, quan en realitat: 

a) No existeix tal premi o avantatge equivalent. 

b) O la realització de l'acte relacionat amb l'obtenció del premi o avantatge 

equivalent està subjecte a l'obligació, per part del consumidor o usuari, d'efectuar un 

pagament o incórrer en una despesa. 

4) Les pràctiques enganyoses sobre la naturalesa i propietats dels béns o 

serveis, la seua disponibilitat i els serveis postvenda (art. 23) 

 

Sota aquesta rúbrica es recullen diverses conductes deslleials, com ara: 

(i) Crear la impressió que un bé o servei pot ser comercialitzat legalment no 

sent cert. 

(ii) Al·legar que els béns o serveis poden facilitar l'obtenció de premis en jocs 

d'atzar. 

(iii) Proclamar, falsament, que un bé o servei pot curar malalties, disfuncions o 

malformacions. 

(iv) Afirmar, no sent cert, que el bé o servei només estarà disponible durant un 

període de temps molt limitat o que només estarà disponible en determinades 

condicions durant un període de temps molt limitat a fi d'induir el consumidor o usuari 

a prendre una decisió immediata, i privar-lo així de l'oportunitat o el temps suficient 

per a fer la seua elecció amb el degut coneixement de causa. 

(v) Comprometre a proporcionar un servei postvenda als consumidors o usuaris 

sense advertir-los clarament abans de contractar que l'idioma en què aquest servei 

estarà disponible no és l'utilitzat en l'operació comercial. 
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(vi) Crear la impressió falsa que el servei postvenda del bé o servei promocionat 

està disponible en un Estat membre diferent d'aquell en el qual s'ha contractat el seu 

subministrament. 

5) Pràctiques de venda piramidal (art. 24) 

 

Consisteixen a oferir al consumidor, a canvi d’una contraprestació, l’oportunitat 

de rebre una compensació derivada fonamentalment de l’entrada d’altres 

consumidors o usuaris en el pla, i no de la venda o subministrament de béns o serveis.  

6) Pràctiques enganyoses per confusió (art. 25) 

 

Mitjançant aquestes pràctiques un empresari o professional promociona un bé 

o servei similar al comercialitzat per un altre empresari o professional, per induir el 

consumidor a creure que el bé o servei procedeix d’aquest empresari o professional 

sense ser cert.  

7) Les pràctiques comercials encobertes (art. 26) 

 

Aquestes pràctiques deslleials consisteixen a ocultar el caràcter promocional 

d’un bé o servei, de forma que se simula la seua presentació com a informació en els 

mitjans de comunicació, pagant l’empresari o professional per l’esmentada promoció, 

sense que es puga apreciar com una vertadera publicitat de manera clara. 

8) Altres pràctiques enganyoses (art. 27) 

 

Sota aquesta rúbrica es recullen conductes que, sent enganyoses, no cal que 

reunisquen els requisits exigits per l’art. 5 de la LCD per a ser considerades deslleials. 

Així la Llei considera deslleials les pràctiques que: 

(i) Presenten els drets que atorga la legislació als consumidors o usuaris com si 

foren una característica distintiva de l'oferta de l'empresari o professional. 
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(ii) Realitzen afirmacions inexactes o falses pel que fa a la naturalesa i l'extensió 

del perill que suposaria per a la seguretat personal del consumidor i usuari o de la seua 

família el fet que el consumidor o usuari no contracte el bé o servei. 

(iii) Transmeten informació inexacta o falsa sobre les condicions de mercat o 

sobre la possibilitat de trobar el bé o servei, amb la intenció d'induir el consumidor o 

usuari a contractar-lo en condicions menys favorables que les condicions normals de 

mercat. 

(iv) Incloguen en la documentació de comercialització una factura o un 

document similar de pagament que done al consumidor o usuari la impressió que ja ha 

contractat el bé o servei comercialitzat, sense que aquest ho haja sol·licitat. 

(v) Afirmen de manera fraudulenta o creen la impressió falsa que un empresari 

o professional no actua en el marc de la seua activitat empresarial o professional, o es 

presente de manera fraudulenta com un consumidor o usuari. 

9) Pràctiques agressives per coacció (art. 28). 

 

Es consideren deslleials per agressives les pràctiques comercials que facen 

creure al consumidor o usuari que no pot abandonar l'establiment de l'empresari o 

professional o el local en què es realitze la pràctica comercial fins a haver contractat, 

llevat que aquesta conducta siga constitutiva d'infracció penal, cas en el qual la pena 

subsumeix l’il·lícit civil.  

10) Pràctiques agressives per assetjament (art. 29). 

 

Es consideren deslleials: 

(i) Les visites en persona al domicili del consumidor o usuari, ignorant les 

peticions perquè l'empresari o professional abandone casa seua o no torne a 

presentar-s’hi. 

(ii) Igualment es considera deslleial fer propostes no desitjades i reiterades per 

telèfon, fax, correu electrònic o altres mitjans de comunicació a distància, llevat que 

estiga justificat legalment per a fer complir una obligació contractual. Com un 
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mecanisme de tutela del consumidor s’estableix l’obligació de l’empresari o 

professional d’utilitzar en aquestes comunicacions sistemes que permeten al 

consumidor deixar constància de la seua oposició a continuar rebent propostes 

comercials de l’esmentat empresari o professional. També s’estableix l’obligació per a 

l’empresari que, quan faça propostes comercials per via telefònica, utilitze un número 

de telèfon identificable, perquè el consumidor o usuari puga exercir el seu dret a 

manifestar la seua oposició a rebre propostes comercials no desitjades. 

11) Les pràctiques agressives en relació amb els menors (art. 30) 

 

Aquesta pràctica consisteix en la inclusió en la publicitat una exhortació directa 

als nens perquè adquirisquen béns o usen serveis o convencen als seus pares o altres 

adults que contracten els béns o serveis anunciats. 

12) Altres pràctiques agressives (art. 31)  

 

En relació amb els contractes d’assegurança, es considera deslleial exigir al 

consumidor que desitge reclamar una indemnització la presentació de documents que 

no siguen raonablement necessaris per a determinar l’existència del sinistre i, si escau, 

l’import dels danys que resulten del sinistre o deixar sistemàticament de respondre la 

correspondència al respecte, amb la finalitat de dissuadir-lo d’exercir els seus drets.  

Exigir el pagament immediat o ajornat, la devolució o la custòdia de béns o 

serveis subministrats pel comerciant, que no hagen estat sol·licitats pel consumidor o 

usuari, llevat que el bé o servei siga de substitució, de conformitat amb el que 

estableix la legislació vigent sobre contractació a distància amb els consumidors i 

usuaris. 

 Informar expressament el consumidor o usuari que el treball o el suport de 

l’empresari o professional corren perill si el consumidor o usuari no contracta el bé o 

servei. 
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2.3.6. Règim repressiu de les conductes de competència deslleial 

 

a) Accions 

 

La Llei concedeix al perjudicat per l’acte de competència deslleial una sèrie 

d’accions civils. L’art. 32 fa una enumeració detallada de les accions processals que pot 

emprendre el perjudicat. Així: 

1) L’acció declarativa de la deslleialtat de l’acte 

 

El perjudicat per un acte de competència deslleial pretén que el jutge declare 

expressament que aquest acte és deslleial i, per tant, il·lícit. Com que mitjançant 

l’exercici d’aquesta acció únicament s’aconsegueix la declaració de deslleialtat, en la 

pràctica s’acostuma a acumular aquesta acció amb alguna de les següents.  

2) L’acció de cessació o de prohibició de reiteració futura 

 

Aquesta acció ocupa un lloc preeminent entre les diferents accions de què 

disposa el perjudicat per un acte de competència deslleial. En primer lloc, perquè 

mitjançant l’exercici d’aquesta acció s’aconsegueix posar fi de manera efectiva a les 

disfuncionalitats i efectes negatius que genera l’acte de competència deslleial. En 

segon lloc, perquè l’acció prospera amb independència del fet que l’autor de l’acte 

haja actuat amb dol o negligència.  

Poden distingir-se tres situacions distintes en què pot prosperar aquesta acció: 

(i) aquella situació en què ja s’ha iniciat l’acte deslleial i es vol que cesse; 

(ii) aquells supòsits en què s’ha acabat la conducta deslleial, però es tem la seua 

reiteració futura; 

(iii) quan l’acte de competència deslleial no s’ha produït però es pretén impedir 

que es puga realitzar en un futur. 
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3) L’acció de remoció dels efectes 

 

Es tracta d’una acció dirigida a eliminar els actes, situacions o objectes a través 

dels quals s’ha exterioritzat o produït la competència deslleial, és a dir, si la conducta 

deslleial ha produït efectes contraris a dret, s’imposa a través de l’exercici d’aquesta 

acció la seua eliminació, i es restitueix la realitat anterior a l’actuació il·lícita.  

4) L’acció de rectificació 

 

Té per objecte la correcció d’aquelles informacions enganyoses, incorrectes o 

falses en què s’ha basat l’acte de competència deslleial.  

 

5) L’acció d’indemnització de danys i perjudicis  

 

Es pot interposar aquesta acció quan en la realització de l’acte deslleial haja 

intervingut dol o culpa per part de l’agent infractor, incloent-hi, si s’escau, la publicació 

de la sentència com una manera de rescabalament per a reparar el dany causat entre 

el públic. La indemnització de danys i perjudicis deguda al titular del dret infringit 

comprèn no només el valor de la pèrdua que haja patit, sinó també el guany que haja 

deixat d’obtenir a causa de la violació del seu dret.  

6) L’acció d'enriquiment injust 

 

Només escau la interposició d’aquesta acció quan la conducta deslleial lesione 

una posició jurídica emparada per un dret d'exclusiva o un altre d'anàleg contingut 

econòmic. La seua finalitat és compensar a qui ha patit una pèrdua patrimonial sense 

causa, és a dir, sense que hi haja un negoci o un fet jurídic legal que la justifique.  

Cal assenyalar que els jutjats mercantils són els competents per a conèixer de 

les accions de competència deslleial (art. 86 ter de la LOPJ). 
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b) Legitimació activa 

 

La Llei concedeix legitimació activa a qualsevol persona que participe en el 

mercat, els interessos econòmics de la qual resulten directament perjudicats o 

amenaçats per la conducta deslleial, llevat de l’acció d’enriquiment injust que, com 

hem vist anteriorment, sols es concedeix al titular de la posició jurídica violada. 

A més, respecte a l’acció declarativa de la deslleialtat de l’acte, l’acció de 

cessació o de prohibició de reiteració futura, l’acció de remoció dels efectes i l’acció de 

rectificació també resulten legitimades les associacions professionals representatives 

dels interessos afectats i les associacions de consumidors quan els seus interessos es 

vegen afectats. També tenen legitimació per a exercir aquestes accions en defensa dels 

interessos generals, col·lectius o difusos, dels consumidors i usuaris: (a) l’Institut 

Nacional de Consum (actualment Agència Espanyola de Consum i Seguretat 

Alimentària) i els òrgans autonòmics o locals corresponents en matèria de defensa dels 

consumidors i usuaris; (b) les associacions de consumidors i usuaris que reunisquen els 

requisits establerts en el text refós de la LGDCU o, en el seu cas, la legislació 

autonòmica corresponent; (c) les entitats en defensa dels interessos dels consumidors 

d’altres Estats membres de la Comunitat Europea que estiguen habilitades mitjançant 

la seua inclusió en la llista publicada amb aquesta finalitat en el DOCE i (d) el Ministeri 

Fiscal també està legitimat per a exercitar l’acció de cessació en defensa dels 

interessos generals, col·lectius o difusos, dels consumidors i usuaris. 

 

c) Legitimació passiva 

 

Les accions previstes en l'article 32 es poden dirigir contra qualsevol persona 

que haja realitzat o ordenat la conducta deslleial, o haja cooperat a la seua realització, 

llevat de l’acció d'enriquiment injust que només es pot dirigir contra el beneficiari de 

l’enriquiment (art. 34.1 LCD). Si la conducta deslleial l’han protagonitzada treballadors 

o altres col·laboradors en l'exercici de les seues funcions i deures contractuals, les 
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accions enumerades en els quatre primers números de l'article 32.1 s’han de dirigir 

contra el principal. 

 

d) Prescripció de les accions 

  

La Llei estableix dos terminis excloents de prescripció d’accions. Per una banda, 

s’estableix un termini d’un any que es computa des del moment en què van poder 

exercir-se i el legitimat va tenir coneixement de la persona que va fer l'acte de 

competència deslleial; i, per l’altra banda, de manera paral·lela la Llei estableix un altre 

termini de tres anys des del moment de la finalització de la conducta. De manera que, 

si ha transcorregut més d’un any des que es va poder exercir l’acció i es va conèixer el 

presumpte infractor i encara no s’ha exercit l’acció, aquesta prescriu, ja que en aquests 

casos resulta indiferent el termini de tres anys que l’art. 35 preveu en la regla segona. 

A la inversa, si el perjudicat ha esgotat el termini de tres anys sense exercir l’acció, 

també opera la prescripció, ja que resulta inaplicable el termini d’un any, encara que 

no s’hagen donat les circumstàncies necessàries per a l’inici del còmput del termini 

d’un any que la Llei estableix, perquè com hem apuntat anteriorment, aquests dos 

terminis prescriptius actuen de manera autònoma i excloent i no de manera 

successiva. 

En la pràctica és habitual que les actuacions de competència deslleial es 

desenvolupen de manera continuada durant un cert període de temps, en aquests 

casos el termini de prescripció de les accions per competència deslleial comença a 

computar-se des del moment en què finalitza aquesta actuació.  
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3. El dret de la publicitat 

  

La publicitat, element imprescindible perquè es puga desenvolupar la 

competència en el mercat, té per finalitat promoure la contractació de béns i serveis 

entre productors i consumidors. Beneficia els empresaris perquè els permet captar i 

mantenir la seua clientela i també beneficia els consumidors perquè per mitjà de la 

publicitat se’ls subministra informació dels béns i serveis existents en el mercat, per tal 

que puguen satisfer les seues necessitats.  

 L’activitat publicitària està regulada en la Llei 34/1988, d’11 de novembre, 

general de publicitat (LGP), modificada en diverses ocasions, l’última en virtut de la Llei 

29/2009, de 30 de desembre, per la qual es modifica el règim legal de la competència 

deslleial i de la publicitat per a la millora de la protecció dels consumidors i usuaris. 

 La LGP preveu un concepte ampli de publicitat. Així, la Llei en l’art. 2 ofereix una 

definició del que entén per publicitat com a: “Tota forma de comunicació realitzada 

per una persona física o jurídica, pública o privada, en l'exercici d'una activitat 

comercial, industrial, artesanal o professional, amb la finalitat de promoure de manera 

directa o indirecta la contractació de béns mobles o immobles, serveis, drets i 

obligacions”. 

3.1. Publicitat il·lícita. Supòsits concrets prevists en la LGP 

 

Pel que fa als supòsits concrets de publicitat il·lícita, la LGP preveu els següents: 

1) Publicitat que atempta contra la dignitat de la persona o vulnera els 

valors i drets reconeguts en la Constitució 

 

Concretament la Llei es remet al dret a la igualtat, a l’honor, a la intimitat, a la 

infància i a la joventut dels art. 14, 18 i 20, apartat 4 de la CE. Com a conseqüència de 

la reforma introduïda per la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere, expressament la Llei considera que la 

publicitat atempta contra la dignitat de la persona quan l’anunci presente les dones de 

manera vexatòria o discriminatòria, bé utilitzant particularment i directament el seu 
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cos o parts d’aquest com a simple objecte desvinculat del producte que es pretén 

promocionar, bé la seua imatge associada a comportaments estereotipats que 

vulneren els fonaments del nostre ordenament. 

2) Protecció dels menors 

  

La Llei introdueix com un supòsit de publicitat il·lícita aquella publicitat dirigida 

a menors que els incite a la compra d'un bé o servei, explotant la seua inexperiència o 

credulitat, o aquella publicitat en què apareguen persuadint de la compra pares o 

tutors.  

3) Publicitat subliminar 

  

És aquella publicitat que d’acord amb la definició que atorga l’art. 4 de la LGP, 

mitjançant tècniques de producció d’estímuls d'intensitats limítrofes amb els llindars 

dels sentits o anàlogues, puguen actuar sobre el públic destinatari sense ser 

conscientment percebuda. La publicitat subliminar actua sobre el subconscient del 

públic mitjançant estímuls imperceptibles, incitant al consum dels productes 

anunciats. La publicitat subliminar comparteix amb la publicitat encoberta el fet que 

davant el destinatari oculte la seua condició de publicitat.  

4) Publicitat que infringeix el que disposa la normativa que regula la 

publicitat de determinats productes, béns, activitats o serveis 

 

El contingut d’aquesta prohibició es desenvolupa en l’art. 5 LGP i comprèn, 

entre altres, materials o productes sanitaris o la publicitat sobre jocs de sort, envit o 

atzar (art. 5.1 LGP), productes estupefaents, psicotròpics o medicaments (art. 5.4 LGP), 

begudes alcohòliques de determinada graduació (art. 5.5). 
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5) Publicitat enganyosa, la publicitat deslleial i la publicitat agressiva 

 

Tenen el caràcter d'actes de competència deslleial en els termes previstos en la 

Llei de competència deslleial. 

La publicitat enganyosa és aquella que indueix o pot induir a error als seus 

destinataris, i pot afectar el seu comportament econòmic o ser capaç de perjudicar un 

competidor. La inducció a error també pot provenir de la forma de presentació de la 

publicitat. Així, podríem englobar com a enganyosa la publicitat que s’oculte, de 

manera que no s’identifique fàcilment com a publicitat (aquest seria el cas de la 

publicitat encoberta). També pot ser considerada publicitat enganyosa la col·locació 

estratègica de productes d’una determinada marca en l’escena d’una pel·lícula o sèrie 

de televisió, sense que es perceba com una autèntica publicitat (és el que es denomina 

product placement o emplaçament de producte). Un altre exemple de publicitat 

enganyosa és aquella que omet dades fonamentals del bé o servei anunciat quan 

aquesta omissió indueix a error als destinataris. Per a ser considerada publicitat 

enganyosa, doncs, ha de complir com a primer pressupòsit la inducció a error del 

públic. Però, per a qualificar un missatge com enganyós, cal a més un segon 

pressupòsit: l'eventual influència en el comportament econòmic dels consumidors o el 

perjudici a un competidor. 

Supòsits freqüents de publicitat deslleial són la publicitat adhesiva i la publicitat 

confusionista. En la publicitat adhesiva, l'anunciant tracta d'equiparar els productes o 

serveis propis als d'un competidor, apropiant-se de la reputació aliena en benefici 

propi, és a dir, en la publicitat adhesiva l'anunciant atribueix als seus productes o 

serveis el goodwill que posseeixen els productes o serveis d'un tercer identificats a 

través d'una marca notòria o de renom. 

6) Publicitat comparativa 
 

La publicitat comparativa, en sentit estricte, es dóna quan en l'anunci es fa 

referència a competidors concrets, de manera inequívoca, i poden ser identificats pels 

destinataris de la publicitat com els al·ludits en la comparació.  
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La LCD considera deslleial la comparació pública de l'activitat, les prestacions o 

l'establiment propis o aliens amb els d'un tercer quan aquella es refereix a extrems 

que no siguen anàlegs, rellevants ni comprovables. Com a resultat de la reforma feta 

per la Llei 29/2009, la comparació pública que es fa a través de la publicitat i la que té 

lloc per altres mitjans, es regeix per l’art. 10 LCD.  

La publicitat comparativa obté l'autorització sempre que no siga enganyosa ni 

compare característiques secundàries ni fàcilment demostrables. És a dir, les 

característiques comparades han de ser representatives, verificables i importants. A 

més, no ha de crear confusió en el consumidor sobre quin és el producte o servei 

anunciat i el producte o servei competidor; no s’ha de limitar a afirmar que el producte 

o servei és una simple imitació, i tampoc ha d’utilitzar pràctiques de competència 

deslleial o denigrants per al producte o l'empresa competidora. 

3.2. El règim repressiu de la publicitat il·lícita 

 

La Llei 29/2009 va procedir a unificar les accions contra la publicitat il·lícita i les 

accions de competència deslleial, de manera que les accions que procedeixen contra la 

publicitat il·lícita són les que amb caràcter general preveu el capítol IV de la LCD. 

Addicionalment, enfront de la publicitat il·lícita per utilitzar de manera discriminatòria 

o vexatòria la imatge de la dona, estan legitimats per a l'exercici de les accions 

previstes en l'article 32.1, 1a a 4a de la LCD: a) la delegació del Govern per a la 

violència de gènere; b) l'Institut de la Dona o el seu equivalent en l'àmbit autonòmic; c) 

les associacions legalment constituïdes que tinguen com a objectiu únic la defensa dels 

interessos de la dona i no incloguen com a associats persones jurídiques amb ànim de 

lucre i d) el ministeri fiscal.  

No obstant això, i al marge de les vies jurisdiccionals, la publicitat té un 

instrument de caràcter autoregulador, com ara l’Associació d’Autocontrol de la 

Publicitat que agrupa anunciants, agències i mitjans. Les seues resolucions, sense ser 

laudes arbitrals, vinculen les parts que decideixen acudir a l’Associació i a la resta 

d’associats.  
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3.3. Subjectes i contractes publicitaris 

 

La LGP en el seu art. 8, distingeix tres subjectes distints: 

1) L’anunciant, que és la persona natural o jurídica en l'interès de la qual es fa la 

publicitat. 

2) Les agències de publicitat, que són les persones físiques o jurídiques que es 

dediquen professionalment i de manera organitzada a crear, preparar, programar o 

executar publicitat per compte d’un anunciant. 

3) Els mitjans de publicitat, que són les persones naturals o jurídiques que de 

manera habitual i organitzada es dediquen a la difusió de publicitat a través de suports 

o mitjans de comunicació social la titularitat de la qual ostenten. 

Els contractes publicitaris es regeixen per les normes contingudes en la LGP i, 

en el seu defecte, per les regles generals del dret comú (art. 7 LGP). No s’hi poden 

incloure clàusules d'exoneració, imputació o limitació de la responsabilitat davant de 

tercers en què puguen incórrer les parts com a conseqüència de la publicitat (art. 11 

LGP). L’art. 12 preveu expressament que es considera no inclosa en el contracte 

qualsevol clàusula per la qual, directament o indirecta, es garantisca el rendiment 

econòmic o els resultats comercials de la publicitat, o es preveja l'exigència de 

responsabilitat per aquesta causa. 

Pel que fa a les modalitats contractuals concretes, la LGP defineix i regula: 

1) El contracte de publicitat, que és aquell pel qual un anunciant encarrega a 

una agència de publicitat, mitjançant una contraprestació, l'execució de publicitat i la 

creació, preparació o programació d’aquesta (art. 13 LGP). 

2) El contracte de difusió publicitària, que és aquell pel qual, a canvi d'una 

contraprestació fixada en tarifes preestablertes, un mitjà s'obliga a favor d'un 

anunciant o agència a permetre la utilització publicitària d'unitats d'espai o de temps 

disponibles i a desenvolupar l'activitat tècnica necessària per a aconseguir el resultat 

publicitari. (art. 17 LGP). 
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3) El contracte de creació publicitària, que és aquell contracte pel qual, a canvi 

d'una contraprestació, una persona física o jurídica s'obliga a favor d'un anunciant o 

agència a idear i elaborar un projecte de campanya publicitària, una part d’aquesta o 

qualsevol altre element publicitari (art. 20 LGP). 

4) El contracte de patrocini (o també denominat sponsoring) publicitari és 

aquell pel qual el patrocinat, a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de la 

seua activitat esportiva, benèfica, cultural, científica o d'una altra índole, es 

compromet a col·laborar en la publicitat del patrocinador. El contracte de patrocini 

publicitari es regeix per les normes del contracte de difusió publicitària quan li siguen 

aplicables (art. 22 LGP). 

 

 

 


