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necesarias para a aplicación de establecido neste real 
decreto. 

Disposición derradeira segunda. Aplicación ás adminis-
tracións públicas. 

As modificacións introducidas neste real decreto adap-
taranse ao ámbito das administracións públicas a través da 
normativa específica a que se refire a disposición adicional 
cuarta do Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, nas mate-
rias indicadas nesa disposición. 

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor. 

Este real decreto entrará en vigor ao mes da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado», salvo o disposto no 
número dous do artigo primeiro, que o fará aos tres meses 
da publicación. 

Dado en Madrid o 19 de maio de 2006. 

JUAN CARLOS R. 

O ministro de Traballo e Asuntos Sociais,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 9543 REAL DECRETO 602/2006, do 19 de maio, polo 
que se aproba o Regulamento de exención de 
determinadas categorías de acordos de inter-
cambio de información sobre morosidade. 
(«BOE» 129, do 31-5-2006.)

O artigo 1 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da 
competencia, prohibe, con carácter xeral, todo acordo, 
decisión ou recomendación colectiva, ou práctica concer-
tada ou conscientemente paralela, que teña por obxecto, 
produza ou poida producir o efecto de impedir, restrinxir 
ou falsear a competencia en todo ou en parte do mercado 
nacional.

No entanto, o artigo 3 da citada lei prevé que se pode-
rán autorizar os acordos, decisións, recomendacións e 
prácticas ou categorías deles, a que se refire o artigo 1.1, 
que contribúan a mellorar a produción ou a comercializa-
ción de bens e servizos ou a promover o progreso técnico 
ou económico sempre que cumpran determinados requi-
sitos ou ben se xustifiquen pola situación económica 
xeral e o interese publico.

De acordo con isto, o artigo 5 da Lei de defensa da 
competencia habilita o Goberno para autorizar, mediante 
regras de exención, as categorías de acordos, decisións, 
recomendacións, prácticas concertadas ou consciente-
mente paralelas previstas no artigo 3 cando, entre outros 
motivos, teñan por obxecto ou efecto aumentar a raciona-
lidade e competitividade das empresas, especialmente 
das pequenas e medianas.

Até o momento, os únicos regulamentos de exención 
que se viñeron aplicando no ámbito nacional foron os 
regulamentos de exención comunitarios, incorporados ao 
ordenamento interno a través do 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.

Consonte a normativa vixente mencionada e con 
obxecto de reducir as cargas administrativas que pesan 

sobre as empresas solicitantes dunha autorización singu-
lar e de contribuír á maior eficacia da normativa de com-
petencia, procede ditar este regulamento de exención en 
materia de intercambio de información sobre morosi-
dade, con base na experiencia e xurisprudencia acumula-
das desde a entrada en vigor da Lei de defensa da compe-
tencia e, en particular, nas numerosas resolucións ditadas 
polo Tribunal de Defensa da Competencia que teñen por 
obxecto a autorización singular da constitución e funcio-
namento dos rexistros de morosidade.

Foi doutrina consolidada do Tribunal de Defensa da 
Competencia que os rexistros de morosidade poden cum-
prir unha función de saneamento e clarexamento do trá-
fico mercantil que contribúe á mellora da comercializa-
ción de bens e servizos, permitindo aos consumidores ou 
usuarios participar das vantaxes que deles derivan. De 
acordo co Tribunal, esta práctica pode reducir substancial-
mente o custo que a morosidade representa para as 
empresas e, se existe competencia entre elas, a redución 
de custos transmitirase aos consumidores finais en forma 
de prezos máis reducidos dos produtos ou servizos ofre-
cidos polas empresas. Por isto, non se debe presumir que 
a transmisión de beneficios será extensible ao consumi-
dor cando a competencia no mercado estea máis redu-
cida, como no caso dun excesivo grao de concentración, 
suposto en que se debe manter o réxime de autorización 
singular.

Por tanto, se existe competencia suficiente, os rexis-
tros de morosidade nun mesmo mercado son suscepti-
bles de autorización conforme o artigo 3.1 da Lei de 
defensa da competencia, sempre que as súas normas 
reguladoras aseguren unha serie de condicións que o Tri-
bunal de Defensa da Competencia veu reiterando nas 
súas resolucións.

En todo caso, está prohibida a utilización polos usua-
rios da información do rexistro para acordar unha política 
comercial común fronte aos morosos, así como manipu-
lar os datos do rexistro e utilizalos para fins distintos dos 
declarados no regulamento, que non poderán ser contra-
rios ao prescrito na Lei de defensa da competencia.

O Tribunal de Defensa da Competencia e os órganos 
correspondentes das comunidades autónomas, no 
ámbito das súas competencias, poderán retirar os benefi-
cios da exención a aqueles acordos que, a pesar de cum-
priren as condicións deste regulamento, produzan efectos 
incompatibles cos supostos de autorización do artigo 3 da 
Lei de defensa da competencia.

Finalmente, o presente regulamento de exención non 
implica, en ningún caso, unha mingua dos dereitos e 
garantías establecidos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de protección de datos de carácter persoal, 
pois que vela, a un tempo, por eses dereitos dos particu-
lares e pola efectiva realización da libre competencia no 
mercado, correspondendo, en todo caso, á Axencia de 
Protección de Datos a supervisión do cumprimento da 
mencionada lei.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Economía 
e Facenda, coa aprobación previa do ministro de Adminis-
tracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo 
de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión 
do día 19 de maio de 2006,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Ámbito de aplicación.

Este regulamento de exención será aplicable aos acor-
dos de intercambio de información sobre morosidade 
sufrida polos oferentes nun mesmo mercado, con inde-
pendencia de se xestionaren por unha asociación de 
empresas afectadas ou por unha empresa allea á activi-
dade dos que intercambian a información.
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Artigo 2. Definición.

Para os efectos deste regulamento, entenderase por 
rexistro de morosidade o instrumento habilitado para o 
intercambio permanente de información entre operado-
res económicos competidores sobre o incumprimento 
das obrigas en diñeiro derivadas da súa actividade 
empresarial.

Artigo 3. Exención por categoría.

Consonte o artigo 5 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
defensa da competencia, en relación co seu artigo 3.1, o 
artigo 1.1 desa lei non se aplicará aos acordos de inter-
cambio de información sobre morosidade que se encon-
tren dentro do ámbito de aplicación deste regulamento, 
sempre que o rexistro de morosidade establecido para 
eses efectos conte cunhas normas de funcionamento, que 
deberán ser coñecidas e asumidas por todos os partíci-
pes, e cumpran todas as condicións seguintes:

a) Identificación da persoa física ou xurídica respon-
sable da xestión do rexistro para os efectos do cumpri-
mento das obrigas previstas na Lei 16/1989, do 17 de 
xullo, de defensa da competencia, de acordo co disposto 
neste regulamento.

b) Liberdade de adhesión ao rexistro de todas as 
empresas oferentes no mesmo mercado.

c) Voluntariedade e compromiso de reciprocidade na 
adhesión ao rexistro por parte dos potenciais usuarios.

d) Liberdade dos adheridos para fixaren a súa polí-
tica comercial fronte a un debedor moroso.

e) A información que se inclúa no rexistro e se trans-
mita aos usuarios deberá ser obxectiva, sobre débedas 
certas, vencidas, exixibles e que fosen obxecto dun requi-
rimento de pagamento previo, e referirse exclusivamente 
a morosidade.

f) Prohibición de incluír no rexistro datos sobre os 
cales exista un principio de proba documental que apa-
rentemente contradiga a existencia da débeda ou do 
requirimento para o seu pagamento.

g) Prohibición de que os datos incluídos no rexistro 
se manipulen ou utilicen para fins distintos dos autoriza-
dos como propios del.

h) Libre acceso dos debedores ao rexistro para coñe-
ceren os datos que os afecten e poderen solicitar a modi-
ficación deles se foren errados, ben como o libre exercicio 
dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposi-
ción nos termos previstos na lexislación vixente en mate-
ria de protección de datos de carácter persoal.

i) Obriga de cancelar a información sobre cada 
moroso contida no ficheiro unha vez cancelada a débeda, 
sen prexuízo da obriga de bloqueo dos datos prevista na 
lexislación vixente en materia de protección de datos de 
carácter persoal.

j) Na información que se subministre aos usuarios 
non deberán figurar os datos identificativos do acredor. 
Estes datos unicamente serán facilitados polo responsa-
ble do rexistro aos propios debedores para o exercicio 
dos dereitos a que fai referencia a alínea h) anterior.

Artigo 4. Non aplicabilidade da exención.

A exención prevista neste regulamento non será de 
aplicación a aqueles acordos de intercambio de informa-
ción sobre morosidade entre empresas competidoras nun 
mercado en que o grao de concentración da suma de 

oferta dos tres operadores principais supere o 50 por 100 
da cota dese mercado.

Artigo 5. Protección de datos de carácter persoal.

As normas reguladoras do funcionamento do rexistro 
de morosidade deberán cumprir, en todo caso, o previsto 
na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección 
de datos de carácter persoal, e as súas normas de desen-
volvemento.

Artigo 6. Retirada da exención.

O Tribunal de Defensa da Competencia e os órganos 
resolutorios das comunidades autónomas, no ámbito das 
súas competencias, poderán retirar os beneficios da exen-
ción a aqueles acordos que, a pesar de cumpriren as condi-
cións deste regulamento, produzan efectos incompatibles 
co disposto no artigo 3 da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
defensa da competencia.

Disposición adicional única.

Transcorridos tres anos desde a entrada en vigor deste 
regulamento, o Servizo de Defensa da Competencia reali-
zará unha avaliación da súa aplicación e informará o Tribu-
nal de Defensa da Competencia.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do previsto no artigo 
149.1.13.ª da Constitución, que lle atribúe ao Estado a com-
petencia exclusiva sobre bases e coordinación da planifica-
ción xeral da actividade económica.

Disposición derradeira segunda. Modificación do Real 
decreto 378/2003, do 28 de marzo, polo que se desen-
volve a Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da com-
petencia, en materia de exencións por categorías, auto-
rización singular e rexistro de defensa da 
competencia.

Engádese un novo número 6 ao artigo 2 do 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, coa seguinte redac-
ción:

«6. Acordos de intercambio de información 
sobre morosidade.–De conformidade co disposto 
polo artigo 5.1.c) da Lei 16/1989, do 17 de xullo, de 
defensa da competencia, quedan autorizados os 
acordos que, afectando unicamente o mercado 
nacional, cumpran as disposicións establecidas no 
Real decreto 602/2006, do 19 de maio, polo que se 
aproba o Regulamento de exención de determinadas 
categorías de acordos de intercambio de información 
sobre morosidade.»

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor e ámbito 
de aplicación temporal.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado» e cesará na 
súa vixencia o 31 de decembro de 2011.

Dado en Madrid o 19 de maio de 2006.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente segundo do Goberno
e ministro de Economía e Facenda,

PEDRO SOLBES MIRA 
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