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c) Para controla-los lotes, o soro de referencia comunitario ADV 1 debe proporcionar un resultado positivo
á dilución 1:8 e un dos soros de referencia comunitarios
de ADV-gE G a ADV-gE Q, da lista b), deberá dar un
resultado negativo.
3. O Laboratorio Central de Veterinaria de Algete
(Madrid) será o encargado de comproba-la calidade da
técnica ELISA e, en particular, da producción e normalización de soros de referencia nacionais conforme os
soros de referencia comunitarios.
ANEXO VI
Información anual para o seguimento da enfermidade
de Aujeszky
No informe constarán, polo menos, os seguintes
datos:
a) Número de explotacións rexistradas.
b) Censo de animais.
c) Número de explotacións e animais vacinados.
d) Número de explotacións cualificadas.
e) Número de explotacións controladas seroloxicamente e resultados.
f) Número de controis serolóxicos efectuados e
resultados dos devanditos controis.
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REAL DECRETO 378/2003, do 28 de marzo,
polo que se desenvolve a Lei 16/1989, do
17 de xullo, de defensa da competencia, en
materia de exencións por categorías, autorización singular e rexistro de defensa da competencia. («BOE» 90, do 15-4-2003.)

A Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia, prohibe no seu artigo 1 toda conducta que
teña por obxecto, produza ou poida produci-lo efecto
de impedir, falsear ou restrinxi-la competencia na totalidade ou parte do mercado nacional.
A lei recolle tamén a posibilidade de que determinadas conductas das prohibidas polo artigo 1 poidan,
non obstante, ser autorizables sempre que se cumpran
determinados requisitos. Isto é lóxico, se temos en conta
que determinados acordos entre empresas son beneficiosos para o mercado. Así, o artigo 3 recolle os supostos para a autorización de prácticas prohibidas e o artigo
5 permite que o Goberno, mediante os denominados
regulamentos de exención, autorice determinadas categorías de acordos, decisións, recomendacións ou prácticas que, conforme o artigo 3 da lei, poderían ser obxecto dunha autorización singular. Mediante esta técnica,
procedente do dereito comunitario, a Lei 16/1989, do
17 de xullo, de defensa da competencia, permite a autorización en bloque de acordos ou prácticas restrictivas
da competencia cando se dan as condicións previstas
pola propia lei.
De acordo con estas previsións, aprobouse o Real
decreto 157/1992, do 21 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da
competencia, en materia de exencións por categorías,
autorización singular e rexistro de defensa da compe-
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tencia. Este real decreto incorporaba ó ordenamento xurídico español a exención daqueles acordos ou prácticas,
referidas ó mercado nacional, que xa foran obxecto de
exención polo dereito comunitario mediante a mesma
técnica.
Desde a promulgación deste real decreto en 1992,
o ordenamento comunitario experimentou unha profunda transformación na materia, coa aprobación de varios
regulamentos de exención, entre os que deben citarse
o Regulamento (CE) n.o 1400/2002 da Comisión, do
31 de xullo de 2002, o Regulamento (CE) n.o 240/1996
da Comisión, do 31 de xaneiro de 1996, o Regulamento
(CE) n.o 2790/1999 da Comisión, do 22 de decembro
de 1999, o Regulamento (CE) n.o 2658/2000 da Comisión, do 29 de novembro de 2000, o Regulamento (CE)
n.o 2659/2000 da Comisión, do 29 de novembro de
2000, e o Regulamento (CE) n.o 358/2003 da Comisión,
do 27 de febreiro de 2003. Estes regulamentos supuxeron un importante cambio de orientación na política
comunitaria de exencións, deron unha maior liberdade
de actuación ás empresas sen poder substancial para
altera-lo mercado, e centraron a actuación das autoridades naqueles casos con maior repercusión na vida
económica.
A busca da necesaria coherencia económica e xurídica entre a normativa comunitaria e nacional en materia
de exencións por categorías, así como razóns de seguridade xurídica para as empresas que operan en España,
recomendan substituí-lo Real decreto 157/1992 por un
novo que incorpore os novos regulamentos de exencións
comunitarios, incluído o relativo ó sector dos seguros,
que non foi incorporado entón pola súa aprobación posterior á entrada en vigor do real decreto ó que este
substitúe e que tamén foi recentemente modificado.
Xunto a esta actualización da normativa nacional
sobre exencións por categorías e a súa sincronización
coa vixente no contexto comunitario, este real decreto
tamén introduce algunhas modificacións no procedemento de autorización singular regulado no capítulo II,
para adaptalo ás reformas introducidas polas leis
52/1999, do 28 de decembro, de reforma da Lei
16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia,
1/2002, do 21 de febreiro, de coordinación das competencias do Estado e as comunidades autónomas en
materia de defensa da competencia, emendar algunhas
das deficiencias detectadas ó longo dos 10 anos de aplicación, e admitir expresamente a automática recepción
polo dereito nacional, sen necesidade de acto expreso,
das modificacións e substitucións que experimenten os
regulamentos comunitarios, o que no momento actual
non é posible pola interpretación que prevaleceu neste
punto do Real decreto 157/1992 que se derroga.
Neste sentido, simplificouse a regulación da tramitación polo Tribunal de Defensa da Competencia da concesión da autorización, prescindindo do casuísmo procedemental en que incorrería o Real decreto 157/1992,
co que se dota o tribunal dunha maior liberdade de movementos sen mingua ningunha das garantías dos interesados no expediente. Resolve tamén o novo regulamento as dificultades de interpretación que resultaban
da desconexión entre os artigos 4.2 e 4, 10.4 e 46.3
da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia, respecto da continuación da práctica obxecto
de solicitude mentres se tramita a súa autorización. Pola
súa parte, na renovación da autorización prevese a resolución directa polo tribunal á vista do informe de vixilancia que o Servicio de Defensa da Competencia lle
remite antes de que a caducidade da autorización se
produza. E, por último, precísanse os supostos de revogación e modificación das autorizacións singulares, indicando o procedemento de tramitación, e dedícase un
artigo especial á retirada das exencións por categorías.
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En todo caso, o exercicio das competencias estatais
e autonómicas para a tramitación do procedemento de
autorización definido por este real decreto terá que
enmarcarse nos criterios establecidos nos puntos de
conexión previstos no artigo 1 da Lei 1/2002, do 21
de febreiro, de coordinación das competencias do Estado
e as comunidades autónomas en materia de defensa
da competencia.
A regulación do Rexistro de Defensa da Competencia,
recollida no capítulo III, especifica a información rexistral
accesible ós particulares e modifica os datos que deben
de inscribirse no referente ó control de concentracións,
de conformidade coa nova regulación introducida polo
Real decreto 1443/2001, do 21 de decembro, polo que
se desenvolve a Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa
da competencia, no referente ó control das concentracións económicas.
Finalmente, modifícase o réxime de recursos previsto
no capítulo IV para adaptalo á nova redacción do artigo
47 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia, introducida tamén pola Lei 52/1999.
Na súa virtude, por proposta do ministro de Economía,
trala aprobación do ministro de Administracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do
día 28 de marzo de 2003,
DISPOÑO:
CAPÍTULO PRELIMINAR
Obxecto
Artigo 1. Obxecto.
Este real decreto ten por obxecto autoriza-las categorías de acordos, decisións, recomendacións e prácticas concertadas ou conscientemente paralelas ás que
se refire o artigo 5 da Lei 16/1989, do 17 de xullo,
de defensa da competencia, ordena-lo procedemento
para a concesión de autorizacións singulares previsto
no artigo 4 da citada lei e regula-lo rexistro de defensa
da competencia.
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autorizados os acordos en que participen unicamente
dúas empresas e impoñan restriccións en relación coa
adquisición ou utilización de dereitos de propiedade
industrial ou intelectual, ou de coñecementos secretos
industriais ou comerciais, na medida en que tales acordos afecten unicamente o mercado nacional e sempre
que cumpran as disposicións establecidas no Regulamento (CE) n.o 240/1996 da Comisión, do 22 de decembro de 1996, ou naqueles regulamentos comunitarios
que o substitúan.
3. Acordos horizontais. De conformidade co disposto polo artigo 5.1.b) da Lei 16/1989, do 17 de xullo,
de defensa da competencia, quedan autorizados os acordos que, pertencentes a algunhas das seguintes categorías, afecten unicamente o mercado nacional, sempre
que cumpran as condicións que para cada unha delas
a seguir se establecen:
a) En acordos de especialización, sempre que o
acordo cumpra as disposicións establecidas no Regulamento (CE) n.o 2658/2000 da Comisión, do 29 de
novembro de 2000, ou naqueles regulamentos comunitarios que o substitúan.
b) Acordos de investigación e desenvolvemento,
sempre que o acordo cumpra as disposicións establecidas no Regulamento (CE) n.o 2659/2000 da Comisión,
do 29 de novembro de 2000, ou naqueles regulamentos
comunitarios que o substitúan.
4. Acordos no sector de seguros. De conformidade
co disposto polo artigo 5.1. da Lei 16/1989, do 17
de xullo, de defensa da competencia, quedan autorizadas
as categorías de acordos que, afectando unicamente o
mercado nacional, cumpran as disposicións establecidas
no Regulamento (CE) n.o 358/2003 da Comisión, do
27 de febreiro de 2003, relativo á aplicación do punto
3 do artigo 81 do Tratado a determinadas categorías
de acordos, decisións e prácticas concertadas no sector
dos seguros.
5. Para efectos da aplicación dos catro puntos anteriores, entenderase que o contido de cada unha das categorías mencionadas é o definido polos respectivos regulamentos comunitarios.
Artigo 3. Retirada da exención.

CAPÍTULO I
Exencións por categorías
Artigo 2. Exencións por categorías.
1. Acordos verticais. De conformidade co disposto
polo artigo 5.1.a) da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de
defensa da competencia, quedan autorizados os acordos
en que participen dúas ou máis empresas que operen,
para efectos do acordo, en planos distintos da cadea
de producción ou distribución e que se refiran ás condicións nas que as partes poden adquirir, vender ou
revender determinados bens ou servicios, na medida en
que tales acordos afecten unicamente o mercado nacional e sempre que cumpran as disposicións establecidas:
a) No Regulamento (CE) n.o 2790/1999 da Comisión, do 22 de decembro de 1999, ou naqueles regulamentos comunitarios que o substitúan.
b) No Regulamento (CE) n.o 1400/2002 da Comisión, do 31 de xullo de 2002, ou naqueles regulamentos
comunitarios que o substitúan.
2. Acordos de transferencia de tecnoloxía. De conformidade co disposto polo artigo 5.1.a) da Lei 16/1989,
do 17 de xullo, de defensa da competencia, quedan

1. O Tribunal de Defensa da Competencia (en diante, Tribunal) poderá suprimi-la aplicación da exención
contida no artigo anterior se se comproba que, nun caso
determinado, un acordo exento produce efectos incompatibles coas condicións previstas no artigo 3 da Lei
16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia.
2. O procedemento de retirada da exención poderase iniciar nos seguintes casos particulares:
a) Cando no mercado non exista competencia efectiva de productos idénticos ou similares.
b) Cando se apliquen prezos excesivos ós productos
obxecto do acordo.
c) Cando existan prácticas concertadas horizontais
relativas ós prezos de venda.
d) Cando, tratándose de acordos regulados nos
Regulamentos (CE) n.o 2790/99 da Comisión, do 22
de decembro de 1999, 1400/2002 da Comisión, do
31 de xullo de 2002, ou 240/1996 da Comisión, do
31 de xaneiro de 1996, ou aqueles que os substitúan,
o acordo afecte unha cota que supere o 20 por cento
do mercado do producto ou productos obxecto daquel
e dos considerados idénticos ou similares polos usuarios.
e) Cando a existencia de redes paralelas de acordos
similares provoque un efecto acumulativo que cause
unha restricción apreciable da competencia.
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f) Cando os intermediarios ou usuarios non poidan
fornecerse dos productos contemplados nas condicións
practicadas normalmente en mercados diferentes do
afectado polo acordo ou existan obstáculos ó acceso
doutros provedores ó mercado afectado.
3. Así mesmo, este procedemento poderase iniciar
cando se dean as condicións de retirada previstas no
regulamento comunitario de exención por categorías que
sexa aplicable a cada acordo concreto.
4. O procedemento para retira-la exención será iniciado, de oficio ou por instancia de parte, polo Servicio
de Defensa da Competencia (en diante, Servicio), e tramitarase conforme o previsto no artigo 15.
Artigo 4. Acordos excluídos do réxime de exención.
Cando pola súa natureza ou contido un acordo non
se axuste exactamente a ningunha das categorías exentas, as partes deberán solicita-la autorización singular
polo procedemento previsto no artigo 38 da Lei
16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia,
e neste real decreto.
CAPÍTULO II
Procedemento de autorización singular
Artigo 5. Solicitude de autorización.
1. As solicitudes de autorización singular de acordos, decisións, recomendacións e prácticas prohibidas,
ó abeiro do artigo 3 da Lei 16/1989, do 17 de xullo,
de defensa da competencia, presentaranse, no formulario de solicitude que figura como anexo deste real
decreto, ante o Servicio.
2. A solicitude deberá conter, en todo caso, tódolos
datos necesarios para poder aprecia-la natureza e efectos
da conducta e, en particular, os datos identificativos das
partes que interveñen, o obxecto da solicitude e a información sobre o mercado ou mercados afectados.
3. Cando participen no acordo, decisión, recomendación ou práctica varias empresas ou asociacións ou
agrupacións de empresas, as solicitudes presentaranse
nun único formulario que será subscrito por tódolos partícipes ou por un mandatario común. Se a solicitude
fose presentada só por algunha de entre as empresas
participantes, esta deberá acreditar que enviou copia
completa da solicitude ás demais empresas.
4. O solicitante xuntará a documentación requirida
no anexo citado, en documento orixinal ou copia auténtica. O texto do acordo ou contrato, ou a descrición da
práctica, para os que se solicita autorización presentaranse en castelán ou con traducción para o castelán
se estivese redactado noutra lingua.
Artigo 6. Emenda.
Se a solicitude de autorización non reúne os requisitos
que sinala o artigo anterior, requirirase o interesado para
que, nun prazo de 10 días, emende a falta ou achegue
a información preceptiva, con indicación de que, se así
non o fixer, se terá por desistido na súa petición e arquivarase, logo de resolución que declare a súa desistencia.
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instructor e secretario, o que se notificará ós interesados,
con expresa referencia á data de iniciación e á autoridade
competente para a súa resolución.
2. Iniciado o expediente, o Servicio publicará unha
nota sucinta sobre os seus extremos fundamentais, co
obxecto de que calquera interesado poida achegar información nun prazo que non excederá de 15 días. A referida nota publicarase no «Boletín Oficial del Estado» e,
se é o caso, en calquera outro medio de difusión que
garanta unha publicidade suficiente, segundo o preceptuado no artigo 36.5 da Lei 16/1989, do 17 de xullo,
de defensa da competencia.
3. Ó mesmo tempo, o Servicio realizará as indagacións que estime necesarias, oirá os interesados e solicitará o preceptivo informe do Consello de Consumidores
e Usuarios previsto polo artigo 22.5 da Lei 26/1984,
do 19 de xullo, xeral para a defensa de consumidores
e usuarios.
Artigo 8. Cualificación da solicitude.
1. No prazo máximo de 30 días desde a recepción
en forma da solicitude prevista no artigo 5, o Servicio
cumprirá os trámites anteriores, cualificará a solicitude
e remitirá o expediente ó Tribunal.
2. Cando o Servicio considere que a información
subministrada é manifestamente insuficiente para cualifica-la solicitude, requiriralle ó solicitante ou a quen proceda para que faciliten os datos e información necesarios
nun prazo de 10 días, e quedará suspendido o prazo
de 30 días ata que sexa cumprido o requirimento.
3. Na cualificación, o Servicio fará constar se considera que o acordo, decisión ou práctica non esixe autorización ou, en caso contrario, se procede ou non procede
a súa autorización.
4. Se cualificase que a autorización é procedente,
o Servicio fará expresa indicación do suposto de autorización aplicable conforme o artigo 3 da Lei 16/1989,
do 17 de xullo, de defensa da competencia, e, se é
o caso, se se deben establecer modificacións, condicións
e obrigas, así como o período de tempo polo que se
ten que outorga-la autorización.
Artigo 9. Admisión do expediente polo Tribunal.
1. O Tribunal, recibido o expediente, resolverá sobre
a súa admisión no prazo de cinco días, tendo en conta
se se achegaron os antecedentes necesarios. Noutro
caso, interesará do Servicio a práctica das dilixencias
oportunas, as cales poderán ser complementadas coas
que este considere pertinentes dentro sempre do prazo
sinalado polo Tribunal.
2. Admitido o expediente a trámite e nomeado relator, o Tribunal, antes de dictar resolución, oirá, se é o
caso, e as veces que considere necesarias, os interesados
e o Servicio, conxunta ou separadamente, e poderá decidi-la práctica de proba que se practicará no prazo que
o tribunal sinale. A audiencia será preceptiva cando a
autorización vaia establecer modificacións, condicións
ou obrigas e cando o Servicio cualificase en contra da
autorización solicitada.
Artigo 10. Carga da proba.

Artigo 7. Admisión a trámite e audiencia dos interesados.
1. Recibida en forma a solicitude, na providencia
de iniciación de expediente de autorización nomearase

A proba dos feitos, datos ou circunstancias alegados
como supostos que, conforme o artigo 3 da Lei
16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia,
poidan motiva-la autorización corresponde ó solicitante.
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Artigo 11. Contido da resolución.
1. A resolución pola que se conceda ou denegue
a autorización será motivada.
2. A resolución que conceda a autorización incluirá
na súa parte dispositiva o suposto ou supostos de autorización aplicables conforme o artigo 3 da Lei 16/1989,
do 17 de xullo, de defensa da competencia e, separadamente, cada unha das modificacións, condicións,
obrigas ou cargas que se establezan e as consecuencias
do seu incumprimento, así como o período de tempo
polo que se outorga e a data da súa efectividade, que
non poderá ser anterior á data de presentación da solicitude.
3. Non se imporán multas por infracción do artigo
1 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia, respecto dos acordos, decisións, recomendacións e prácticas a que se refira a solicitude que fosen
executados desde a súa presentación, agás que o Tribunal se opuxese expresamente á posta en práctica,
de acordo co artigo 10.4 da citada lei. Se a resolución
denegase a autorización, intimará, se é o caso, os solicitantes e os demais autores das prácticas prohibidas
que fosen parte no expediente para que desistan daquelas, e previraos de que se desobedecesen a intimación
incorrerán nas sancións previstas no artigo 10 da Lei
16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia.
Artigo 12. Notificación e rexistro.
1. A resolución notificaráselle ó solicitante e demais
interesados, se os houber, no prazo máximo de seis
meses contados desde a presentación en forma da solicitude, sen prexuízo das interrupcións no cómputo dos
prazos previstas no artigo 8. Daráselle traslado, así mesmo, ó Servicio de Defensa da Competencia para a súa
inscrición no rexistro.
2. Para tal efecto, o Tribunal, ó dar traslado ó Servicio das súas resolucións, xuntará o documento ou documentos que conteñan o acordo, recomendación ou práctica obxecto do expediente.
Artigo 13. Resolucións sobre aplicación provisional.
1. O tribunal no prazo de tres meses desde a presentación da solicitude de autorización, e sen prexuízo
das interrupcións no cómputo dos prazos previstas no
artigo 8, poderá dictar resolución motivada pola que se
acorde que non procede a aplicación provisional do acordo, decisión ou recomendación ou práctica obxecto do
expediente.
2. Se non o fixer, as empresas partícipes poderán
proceder á súa aplicación provisional. En tal caso, cando
o Tribunal dicte resolución, se fose negativa ou impuxese
modificacións, condicións ou obrigas, a resolución fixará
a data a partir da cal ten que cesa-la aplicación provisional, e non poderá producir ningún efecto retroactivo
polo período de aplicación provisional, segundo o previsto no artigo 4.4 da Lei 16/1989.
Artigo 14. Revogación e modificación de autorizacións
singulares.
1. Cando o Tribunal tivese coñecemento de que os
beneficiarios dunha autorización incumpren as condicións, obrigas ou cargas establecidas, ou de que a concesión se baseou en datos relevantes achegados de forma incompleta ou inexacta, ou de que se produciu un
cambio fundamental das circunstancias que se tiveron
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en conta para a súa concesión, dictará resolución que
acorde a incoación de expediente de revogación ou
modificación.
2. No caso de que as modificacións sexan meramente formais ou sen transcendencia, o Tribunal poderá
dictar, se procede, resolución que modifique a autorización primitiva.
3. Acordada a incoación de expediente de revogación, o Tribunal poderá, por proposta do Servicio, decidir,
como medida cautelar, a revogación provisional da autorización, nas condicións e coas garantías establecidas
no artigo 45 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa
da competencia.
4. Recibida a resolución do Tribunal, o Servicio realizará a instrucción que sexa necesaria para a fixación
dos feitos que fundamenten a revogación ou modificación da autorización, feitos que concretará e cualificará
nun informe proposta que elevará ó Tribunal no prazo
máximo de tres meses contado desde o día seguinte
ó da recepción da resolución do Tribunal que acordou
a incoación do expediente.
5. O Tribunal, recibida a proposta do Servicio, decidirá no prazo de cinco días a súa admisión a trámite
ou a súa devolución ó Servicio para a práctica de novas
dilixencias, que poderán ser completadas coas que este
considere pertinentes, dentro sempre do prazo sinalado
polo Tribunal.
6. Decidida a admisión a trámite e nomeado relator,
o Tribunal oirá os interesados e o Servicio, conxunta
ou separadamente, as veces que considere necesarias,
poderá practicar proba e dictará resolución, que lles será
notificada ós interesados no prazo máximo de seis meses
contado desde o día seguinte ó da resolución do Tribunal
que acordou a incoación do expediente.
Artigo 15. Retirada da exención por categorías.
1. Cando o Servicio estime que existen indicios suficientes de que se produciu algunha das circunstancias
das recollidas no artigo 3 ou das condicións de retirada
previstas nos regulamentos comunitarios de exención
que habilitan o Tribunal para proceder á retirada dalgunha exención por categorías, iniciará, de oficio ou por
instancia de parte, o procedemento de retirada da exención.
2. O Servicio realizará a instrucción que sexa necesaria para a fixación dos feitos que fundamenten a retirada da exención, feitos que concretará e cualificará nun
informe proposta que elevará ó Tribunal no prazo máximo de tres meses contado desde o día seguinte ó da
data de incoación do expediente de retirada.
3. O Tribunal, recibida a proposta do Servicio, decidirá no prazo de cinco días a súa admisión a trámite
ou a súa devolución ó Servicio para a práctica de novas
dilixencias, que poderán ser completadas coas que este
considere pertinentes, dentro sempre do prazo sinalado
polo Tribunal.
4. Decidida a admisión a trámite e nomeado relator,
o Tribunal oirá os interesados e o Servicio, conxunta
ou separadamente, as veces que considere necesarias,
poderá practicar proba e dictará resolución que lles será
notificada ós interesados no prazo máximo de seis meses
contados desde a data do acordo de incoación do expediente.
5. Se no curso do procedemento o beneficiario da
exención solicitase unha autorización singular, esta acumularase ó expediente de retirada da exención e o Servicio
incluirá tamén a cualificación da solicitude de autorización no informe que remita o Tribunal.
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Artigo 16. Renovación da autorización.

Artigo 20. Datos inscribibles na sección A).

Antes de remata-lo prazo para que o que se concedeu
a autorización, o interesado poderá solicita-la súa renovación ó Tribunal, quen, logo de informe de vixilancia
do Servicio, a renovará ou solicitará do Servicio a instrucción dun expediente que se tramitará como o de
concesión de autorización singular.

Na sección de acordos, decisións, recomendacións
e prácticas autorizadas, modificadas ou prohibidas, inscribiranse as seguintes mencións:

Artigo 17. Solicitude de autorización concorrente con
expediente sancionador.
1. Cando, iniciado un expediente sancionador, os
interesados solicitasen a autorización do acordo, decisión, recomendación ou práctica obxecto do expediente,
ó abeiro do previsto polo artigo 38.3 da Lei 16/1989,
do 17 de xullo, de defensa da competencia, deberán
formaliza-la solicitude conforme o previsto polo artigo 5
deste real decreto.
2. A solicitude será obxecto de información pública
conforme o artigo 7, e a súa tramitación poderá acumularse á do expediente sancionador; neste caso o
Servicio incluirá tamén a cualificación da solicitude de
autorización no informe que remita o Tribunal.
3. A resolución do Tribunal que poña fin a este expediente conterá por separado a declaración que proceda
sobre as prácticas ou acordos obxecto do expediente
sancionador, cos pronunciamentos accesorios que conforme a Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da
competencia, correspondan, e a declaración que conceda ou denegue a autorización nos termos establecidos
polo artigo 11 deste real decreto.
4. No suposto de que con posterioridade á presentación dunha solicitude de autorización singular se formulase denuncia polos mesmos feitos, no informe de
cualificación da solicitude informarase o Tribunal de
Defensa da Competencia do contido da denuncia.

a) A data da resolución do Tribunal.
b) A parte dispositiva da dita resolución.
c) A natureza do acordo, decisión, recomendación
ou práctica autorizada, modificada ou prohibida.
d) O prazo da autorización.
e) As cláusulas modificadas ou revogadas, se é o
caso.
f) Os acordos ou cláusulas prohibidas.
g) Os nomes e domicilios das empresas que figuren
nos acordos.
h) Os nomes e domicilios dos solicitantes das peticións de autorización.
Artigo 21. Datos inscribibles na sección B).
Na sección de concentracións económicas inscribiranse as seguintes mencións:
a) Nome das empresas que participan na operación
de concentración económica ou toma de control.
b) Natureza da operación.
c) Data e contido da resolución pola que se pon
fin ó procedemento.
Artigo 22. Forma de inscrición.
As inscricións no rexistro de defensa da competencia
realizaranse en calquera tipo de soportes materiais capaces de recoller e expresar, sen ningunha dúbida e coa
garantía de permanencia e inalterabilidade, tódalas circunstancias que legalmente teñan que facerse constar.

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

Rexistro de Defensa da Competencia

Recursos

Artigo 18. Contido do rexistro.

Artigo 23. Recursos contra os actos do Servicio.

1. O Rexistro de Defensa da Competencia terá por
obxecto a inscrición dos acordos, decisións, recomendacións e prácticas que o Tribunal autorizase e os que
declarase prohibidos total ou parcialmente, así como as
operacións de concentración económica ou toma de control de empresas a que se refiren os artigos 14 e seguintes da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da
competencia.
2. O rexistro de defensa da competencia estará
constituído polas seguintes seccións: sección A), de acordos, decisións, recomendacións ou prácticas autorizadas, modificadas ou prohibidas; sección B), das concentracións económicas.

1. Os actos do Servicio que decidan directa ou indirectamente o fondo do asunto, determinen a imposibilidade de continuar un procedemento ou produzan
indefensión ou prexuízo irreparable a dereitos ou intereses lexítimos, serán susceptibles de recurso ante o
pleno do Tribunal de Defensa da Competencia no prazo
de 10 días.
2. Non se considerará que existe indefensión por
denegación de práctica de probas solicitadas por parte
interesada sempre que esta decisión se adopte mediante
resolución debidamente motivada e as probas das que
se solicita a práctica sexan manifestamente improcedentes ou innecesarias e, en todo caso, cando poidan practicarse ante o Tribunal.
3. Nestes casos, e en todos aqueles en que o recurso
interposto careza manifestamente de fundamento, o Tribunal poderá declara-la súa inadmisibilidade en resolución motivada.

Artigo 19. Publicidade do rexistro.
O rexistro será público. A publicidade farase efectiva
mediante consulta ou certificación expedida polo funcionario competente, e limitarase ós datos inscribibles
ós que se fai referencia nos artigos 20 e 21 seguintes.
A certificación será o único medio de acreditar de maneira que faga fe o contido das inscricións rexistrais e será
expedida por instancia de quen teña interese lexítimo,
por petición de organismo oficial ou do Consello de Consumidores e Usuarios.

Artigo 24. Recursos contra as resolucións do Tribunal.
O réxime dos recursos contra as resolucións do Tribunal reguladas neste real decreto será o establecido
polo artigo 49 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competencia.
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Disposición adicional única. Referencias ós órganos
das comunidades autónomas con competencias en
materia de defensa da competencia.
As referencias ó Tribunal de Defensa da Competencia
e ó Servicio de Defensa da Competencia contidas neste
real decreto entenderanse efectuadas ós órganos competentes das comunidades autónomas cando as potestades administrativas e os procedementos nel regulados
se exerzan ou tramiten en relación con conductas que,
de conformidade co disposto no artigo 1 da Lei 1/2002,
do 21 de febreiro, de coordinación das competencias
do Estado e as comunidades autónomas en materia de
defensa da competencia, sexan competencia das comunidades autónomas.
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Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.
Queda derrogado o Real decreto 157/1992, do 21
de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 16/1989, do
17 de xullo, de defensa da competencia, en materia
de exencións por categorías, autorización singular e
rexistro de defensa da competencia.
Disposición derradeira primeira. Facultades de desenvolvemento.
O ministro de Economía poderá, mediante orde, modifica-lo formulario contido no anexo deste real decreto.

Disposición transitoria única. Acordos xa vixentes.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Entenderanse autorizados os acordos pertencentes
a algunha das categorías enumeradas no artigo 2 e que
estiveran xa vixentes antes da súa entrada en vigor, sempre que cumpran as condicións de exención esixibles
para cada unha delas. Así mesmo, entenderanse autorizados os acordos comprendidos nas ditas categorías
que, no prazo de seis meses desde a entrada en vigor
deste real decreto, sexan modificados polas partes para
adaptalos ás condicións de exención requiridas para a
respectiva categoría.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, o 28 de marzo de 2003.
JUAN CARLOS R.
O vicepresidente segundo do Goberno
para Asuntos Económicos
e ministro de Economía,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO
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NOTAS:
1. Este formulario componse:
a) Dunha folla identificativa na que se indicará a
identidade dos partícipes, a natureza do acordo e o sector
económico, así como o lugar, a data e a sinatura dos
solicitantes.
b) Das informacións requiridas nas seccións 1 a 8,
para o que se recomenda facilitalas pola súa orde en
folla á parte e con mención do número marxinal de
referencia.
2. Cubrir este formulario non exclúe a posibilidade
de que se solicite información adicional.
3. A parte ou partes indicarán na solicitude, de forma motivada, as informacións que deban tratarse confidencialmente, ben respecto á súa divulgación entre as
partes no acordo ben respecto a terceiros.
De acordo co disposto no artigo 53 da Lei 16/1989,
o Servicio e o Tribunal de Defensa da Competencia en
calquera momento do expediente poderán ordenar, de
oficio ou por instancia do interesado, que se manteñan
secretos os datos ou documentos que consideren confidenciais, formando con eles peza separada.
4. Este formulario non suple a notificación á Comisión das Comunidades Europeas prevista no Regulamento n.o 17 do Consello da Comunidade Económica Europea, do 6 de febreiro de 1962.
5. A solicitude presentarase en:
Servicio de Defensa da Competencia.
Dirección Xeral de Defensa da Competencia.
P.o da Castellana, 162 - 28071 Madrid.
I. Identificación dos partícipes
1. Identidade do solicitante.
a) Denominación ou razón social completa, numero
de identificación fiscal, domicilio, teléfono e fax.
Para o caso de comerciantes individuais ou sociedades sen personalidade xurídica que operen baixo un
nome comercial, indicar tamén os nomes, apelidos e
enderezo do ou dos propietarios ou dos socios.
b) Sucinta descrición da empresa ou asociación de
empresas que presentan a solicitude. Incluír obxecto
social e ámbito territorial no que opera.
c) Enumeración dos socios que posúen participacións significativas no capital da sociedade. Participación
noutras empresas.
d) Se a solicitude se presenta en nome dun terceiro
ou por máis dunha persoa, indica-lo enderezo e a calidade do representante (ou do mandatario común) e uni-la
proba do seu poder de representación.
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(CNAE) no caso de servicios. Describa a estructura do
ou dos mercados destes bens ou servicios: vendedores,
compradores, extensión xeográfica, volume de negocios,
grao de competencia, facilidade ou dificultade para
novos subministradores de penetrar no mercado; productos substitutivos. Se notifica un contrato tipo (por
exemplo, con distribuidores) indique cántos contratos
individuais pensa celebrar. Se ten coñecemento de estudios de mercado, dea as referencias.
5. Datos relativos ás partes.
a) Indicar se algún dos partícipes forma parte dun
grupo de empresas.
b) Cifra de vendas en euros no último exercicio e
parte estimada desta cifra que corresponde ó obxecto
da solicitude e cota de mercado que representa.
c) Control existente sobre os competidores.
6. Datos relativos ó acordo.
a) Xunte copia dos acordos, contratos, decisións ou
recomendacións en castelán, ou con traducción para o
castelán se estivese redactado noutra lingua.
Se o contido do acordo non consta por escrito ou
só parcialmente, dar unha descrición completa daquel.
b) Detalla-las cláusulas que figuran no acordo, decisión, recomendación ou práctica que poidan restrinxi-la
liberdade dos partícipes para tomar decisións comerciais
autónomas, especialmente as relativas a:
Os prezos de compra ou de venda, os descontos e
outras condicións de transacción.
As cantidades de productos que se teñen que fabricar
ou distribuír, ou de servicios que se teñen que ofrecer.
O desenvolvemento técnico ou os investimentos.
A elección de mercado ou de fonte de abastecemento.
As compras ou vendas a terceiros.
A aplicación de condicións técnicas a entregas de
bens ou servicios equivalentes.
A oferta separada ou conxunta de productos ou servicios diferentes.
c) ¿Notificou este contrato á Comisión das Comunidades Europeas? ¿Cal foi o resultado? ¿Recibiu autorización ou certificación negativa?

II. Obxecto da solicitude

7. Motivos que xustifican a autorización singular en
virtude do artigo 3 da Lei 16/1989.
Expóñanse co maior fundamento posible os motivos
que, a xuízo do solicitante, xustifican a concesión dunha
autorización singular e, en especial:
1.o En qué medida os acordos, decisións, recomendacións ou prácticas contribúen a mellora-la producción
ou a comercialización de bens e servicios, ou a promove-lo progreso técnico ou económico e cumpren os
seguintes requisitos:
a) Permiten ós consumidores e usuarios participaren de forma adecuada das súas vantaxes.
b) Non lles impoñen ás empresas interesadas máis
restriccións que as indispensables para a consecución
daqueles obxectivos.
c) Non lles consenten ás empresas partícipes a posibilidade de elimina-la competencia respecto dunha parte
substancial dos productos ou servicios recollidos.

3. Breve descrición do acordo, decisión, recomendación ou práctica para a que se solicita autorización.
4. Datos relativos ó mercado. Natureza dos bens
ou servicios afectados polo acordo, decisión, recomendación ou práctica. Indique, se o coñece, o código da
Nomenclatura Combinada Española (9 cifras) ou código
de clasificación nacional de actividades económicas

Ou, alternativamente:
2.o En qué medida os acordos, decisións, recomendacións ou prácticas teñen por obxecto a promoción ou
a defensa das exportacións e se encontran xustificados
pola situación económica xeral ou o interese público.
3.o En qué medida os acordos, decisións, recomendacións ou prácticas teñen por obxecto a adecuación

2. Identidade dos demais partícipes.
a) Denominación ou razón social completa, número
de identificación fiscal, domicilio, teléfono e fax.
b) Sucinta descrición das empresas.
c) Indicar, se é o caso, de qué forma estes outros
partícipes foron informados desta solicitude.
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da oferta á demanda cando se manifesta no mercado
unha tendencia sostida de diminución desta, ou cando
o exceso de capacidade productiva é claramente antieconómico e se encontran xustificados pola situación económica xeral ou o interese público.
4.o En qué medida os acordos, decisións, recomendacións ou prácticas poden producir unha elevación suficientemente importante do nivel social e económico de
zonas ou sectores deprimidos e se encontran xustificados pola situación económica xeral ou o interese público.
5.o En qué medida os acordos, decisións, recomendacións ou prácticas non son capaces de afectar de
maneira significativa a competencia no mercado pola
súa escasa importancia.
NOTA: no caso de que concorran varias das circunstancias enumeradas, explíqueas separadamente facendo
referencia ó número marxinal anteriormente indicado.
8. Outras informacións.
Subministre calquera outra información dispoñible
que na súa opinión podería permitirlles ós órganos da
competencia apreciar se o acordo, decisión, recomendación ou práctica contén outros beneficios que puideran
xustifica-la autorización.

XEFATURA DO ESTADO
8035

CORRECCIÓN de erros da Lei 50/2002, do
26 de decembro, de fundacións. («BOE» 92,
do 17-4-2003.)

Advertido un erro na Lei 50/2002, do 26 de decembro, de fundacións, publicada no «Boletín Oficial del Estado», suplemento número 2 en lingua galega, do día 11
de xaneiro de 2003, procédese a efectua-la oportuna
rectificación:
Na páxina 265, segunda columna, onde di: «Disposición adicional sétima. Fundacións vinculadas ós partidos políticos (nova).», debe dicir: «Disposición adicional
sétima. Fundacións vinculadas ós partidos políticos».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN
8223

ORDE APA/943/2003, do 16 de abril, pola
que se desenvolven e concretan determinados aspectos do Regulamento (CE)
2182/2002 da Comisión, en relación coas
accións de reconversión financiadas polo Fondo Comunitario do Tabaco. («BOE» 96, do
22-4-2003, e «BOE» 101, do 28-4-2003.)

O Regulamento (CE) 546/2002 do Consello, do 25
de marzo de 2002, polo que se fixan, por grupos de
variedades e por estados membros, as primas e os limiares de garantía do tabaco en folla para as colleitas de
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2002, 2003 e 2004 e se modifica o Regulamento (CEE)
2075/92, polo que se establece a organización común
de mercados no sector do tabaco cru, introduciu tamén
unha profunda modificación do Fondo Comunitario do
Tabaco, incrementando o seu financiamento e dando
novas orientacións sobre a súa utilización.
O Fondo nútrese mediante unha retención sobre as
primas pagadas ós productores de tabaco, que se fixou
nun 2% para a colleita de 2002, un 3% para a colleita
de 2003 e a posibilidade de acada-lo 5% na colleita
de 2004 por proposta da Comisión. Substituíuse o ámbito da investigación agronómica por accións específicas
de apoio ó desenvolvemento de iniciativas de reconversión dos productores de tabaco cara a outros cultivos
ou actividades económicas creadoras de emprego, en
concordancia co programa de readquisición de cotas
de tabaco, así como estudios sobre as posibilidades de
reconversión dos productores de tabaco cara a outros
cultivos ou actividades.
O Regulamento (CE) 2182/2002 da Comisión, do
6 de decembro de 2002, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CEE) 2075/92
do Consello no que se refire ó Fondo Comunitario do
Tabaco, establece o seu novo marco regulador.
No que atinxe ó ámbito das accións de reconversión,
defínense as accións específicas individuais e de interese
xeral, os estudios sobre alternativas de reconversión susceptibles de financiamento e os beneficiarios dos diferentes tipos de accións; tamén se describen a intensidade da axuda para as distintas accións, así como o
importe total da axuda por productor para o conxunto
das accións; o prazo e o procedemento de distribución
dos recursos financeiros do Fondo entre os estados
membros productores; o contido dos programas que
deben elaborar; os compromisos dos beneficiarios e os
controis e sancións que se deben aplicar; e as comunicacións e informacións que os estados membros lle
deben enviar á Comisión.
Procede, por iso, adopta-las disposicións nacionais
necesarias para a correcta execución do programa e
defini-los seus responsables que serán, con carácter
xeral, as autoridades competentes das comunidades
autónomas no caso das accións individuais destinadas
á reconversión dos productores. As ditas autoridades
participarán tamén no estudio previo e no control posterior das chamadas accións de interese xeral, as axudas
das cales serán, sen embargo, outorgadas polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Iso é debido
tanto ás especiais características dos seus destinatarios,
pola súa condición de organismos ou entidades públicas
non necesariamente localizadas nas zonas de producción
do tabaco, como a que as ditas accións consistan en
actividades de investigación.
A recente publicación da referida normativa europea
e a necesidade de establecer dun modo inmediato determinados prazos e requisitos que deberán ter en conta
os participantes no réxime de axuda, son circunstancias
que xustifican, pola urxencia do caso, o recurso excepcional a esta orde.
A elaboración desta norma foi sometida á consulta
das comunidades autónomas e entidades representativas do sector.
Na súa virtude, dispoño:
Artigo 1. Obxecto.
Esta orde ten por obxecto concretar e desenvolver
determinados aspectos do Regulamento (CE)
2182/2002, do 6 de decembro, en relación coas accións
de reconversión previstas nos seus artigos 13 e 14 e

