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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
3646 REIAL DECRET 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de 

defensa de la competència.

Article únic. Aprovació del Reglament de defensa de la competència.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Disposició final primera. Habilitació per al desplegament reglamentari.
Disposició final segona. Entrada en vigor.

Títol I. De la defensa de la competència

Capítol I. De les conductes de menor importància

Article 1. Conductes de menor importància atenent la quota de mercat.
Article 2. Conductes excloses del concepte de menor importància.
Article 3. Altres conductes de menor importància.

Capítol II. De les concentracions econòmiques

Article 4. Càlcul de la quota de mercat.
Article 5. Càlcul del volum de negocis.
Article 6. Valoració de les eficiències econòmiques.

Capítol III. De les ajudes públiques

Article 7. Informes i propostes.
Article 8. Mecanismes de comunicació de les ajudes públiques.

Capítol IV. De la promoció de la competència

Article 9. Exercici de la funció de promoció de la competència.
Article 10. Deure de col·laboració i informació en relació amb la promoció de la 

competència.

Títol II. Dels procediments en matèria de defensa de la competència

Capítol I. Disposicions comunes

Article 11. Pràctica de les notificacions.
Article 12. Còmput dels terminis màxims dels procediments en casos de suspensió.
Article 13. Facultats d’inspecció.
Article 14. Col·laboració amb els òrgans competents de les comunitats autònomes en 

matèria de poders d’investigació.
Article 15. Col·laboració amb la Comissió Europea i amb altres autoritats nacionals 

de competència en matèria de poders d’investigació.
Article 16. Coordinació amb els presidents dels òrgans reguladors sectorials.
Article 17. Deure de col·laboració.
Article 18. Informació administrativa i atenció al ciutadà.
Article 19. Vista davant el Consell de la Comissió Nacional de la Competència.
Article 20. Tractament d’informació confidencial.
Article 21. Imposició de multes coercitives.
Article 22. Pagament de les multes, multes coercitives i taxes.
Article 23. Publicitat.



cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

36
46

-C

Article 24. Recurs contra les resolucions i els actes dictats per la Direcció 
d’Investigació.

Capítol II. Del procediment sancionador en matèria de conductes prohibides

Secció 1a De la instrucció del procediment sancionador

Article 25. Iniciació del procediment.
Article 26. Informació reservada.
Article 27. Acord de no-incoació i arxivament de la denúncia.
Article 28. Incoació de l’expedient.
Article 29. Acumulació, desglossament i ampliació d’expedients.
Article 30. Incorporació d’informació a un expedient.
Article 31. Accés a l’expedient.
Article 32. Actes d’investigació, al·legacions i prova.
Article 33. Plec de concreció de fets.
Article 34. Proposta de resolució i informe.
Article 35. Preclusió.

Secció 2a De la resolució del procediment sancionador

Article 36. Proves i actuacions complementàries.
Article 37. Altres actuacions del Consell de la Comissió Nacional de la Competència.
Article 38. Contingut de la resolució.
Article 39. Terminació convencional dels procediments sancionadors.

Secció 3a De les mesures cautelars

Article 40. Classes de mesures cautelars.
Article 41. Adopció i règim jurídic de les mesures cautelars.

Secció 4a De la vigilància

Article 42. Vigilància del compliment de les obligacions i resolucions del Consell de la 
Comissió Nacional de la Competència.

Secció 5a Del procediment de declaració d’inaplicabilitat

Article 43. Declaracions d’inaplicabilitat.

Secció 6a De la retirada de l’exempció per categories

Article 44. Inici del procediment de retirada de l’exempció per categories.
Article 45. Procediment de retirada de l’exempció per categories.

Secció 7a Dels procediments d’exempció i de reducció de l’import de la multa

Article 46. Presentació de les sol·licituds d’exempció del pagament de la multa.
Article 47. Tramitació de les sol·licituds d’exempció del pagament de la multa.
Article 48. Sol·licituds abreujades d’exempció.
Article 49. Sol·licituds de reducció de l’import de la multa.
Article 50. Presentació i tramitació de les sol·licituds de reducció de l’import de la 

multa.
Article 51. Tractament de les sol·licituds d’exempció o de reducció de l’import de la 

multa.
Article 52. Deure de cooperació dels sol·licitants d’exempció o de reducció de l’import 

de la multa.
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Article 53. Mecanismes de coordinació amb els òrgans competents de les comunitats 
autònomes en els procediments d’exempció de l’import de la multa.

Capítol III. Del procediment de control  de concentracions econòmiques

Secció 1a De la notificació

Article 54. Notificació de concentració econòmica.
Article 55. Notificació mitjançant representant.
Article 56. Forma i contingut de la notificació.
Article 57. Formulari abreujat de notificació.
Article 58. Aixecament de la suspensió de l’execució.
Article 59. Consulta prèvia a la notificació.
Article 60. Taxa per anàlisi i estudi de les operacions de concentració.

Secció 2a Del procediment

Article 61. Confidencialitat de l’expedient.
Article 62. Procediment en la primera fase.
Article 63. Informe dels reguladors sectorials.
Article 64. Aplicació del Reglament (CE) núm. 139/2004 del Consell, de 20 de gener 

de 2004, sobre el control de les concentracions entre empreses.
Article 65. Instrucció del procediment en la segona fase.
Article 66. Sol·licitud de condició d’interessat.
Article 67. Vista de l’expedient i al·legacions.
Article 68. Vista oral.
Article 69. Presentació de compromisos en primera i en segona fase.
Article 70. Intervenció del Consell de Ministres.
Article 71. Vigilància de les obligacions, resolucions i acords.

Capítol IV. Del procediment arbitral

Article 72. Funció arbitral, principis i normes generals.
Article 73. Submissió a l’arbitratge.
Article 74. Substanciació de les actuacions arbitrals.
Article 75. Termini màxim del procediment.
Article 76. Laude arbitral.
Article 77. Terminació convencional de l’arbitratge.
Article 78. Despeses.

Capítol V. Del procediment d’aprovació  de comunicacions

Article 79. Comunicacions de la Comissió Nacional de la Competència.
Disposició addicional única. Referències a la Comissió Nacional de la Competència i 

als seus òrgans de direcció.
Disposició transitòria primera. Tramitació dels procediments incoats després de 

l’entrada en vigor de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.
Disposició transitòria segona. Vigilància d’acords del Consell de Ministres adoptats de 

conformitat amb la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de defensa de la competència.
Disposició transitòria tercera. Autoritzacions singulars concedides de conformitat 

amb la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de defensa de la competència.
Annex I. Contingut de la denúncia.
Annex II. Formulari ordinari de notificació de les concentracions econòmiques.
Annex III. Formulari abreujat de notificació de les concentracions econòmiques.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, en el marc de l’article 38 
de la Constitució i inspirada en les normes comunitàries de política de competència, té per 
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objecte garantir l’existència d’una competència suficient i protegir-la enfront de qualsevol 
atac contrari a l’interès públic.

En aquest nou marc general, en què la Llei 15/2007, de 3 de juliol, ha establert una 
reforma substancial del sistema espanyol de defensa de la competència amb objecte de 
reforçar els mecanismes ja existents a la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de defensa de la 
competència, a la qual substitueix, i dotar-lo dels instruments i de l’estructura institucional 
òptima per protegir la competència efectiva en els mercats, tenint en compte el nou sistema 
normatiu comunitari i les competències de les comunitats autònomes per a l’aplicació de 
les disposicions relatives a conductes restrictives de la competència, així com la dels 
òrgans jurisdiccionals en els processos d’aplicació de les normes de competència, es fa 
necessari el desplegament reglamentari de la nova norma.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, a la disposició final segona, va habilitar el Govern perquè 
en el termini de sis mesos dictés les disposicions reglamentàries que en fessin el desplegament 
quant als procediments, el tractament de les conductes de menor importància i el sistema de 
clemència o exempció i reducció de multa a les empreses que col·laboressin en la lluita 
contra els càrtels.

Mentrestant, en el que no s’oposi al que preveu la dita Llei, ha mantingut vigent a la 
disposició derogatòria única els textos reglamentaris que desplegaven i complementaven 
la Llei de 1989, en particular, el Reial decret 1443/2001, de 21 de desembre, pel qual es 
desplega la Llei 16/1989, de 17 de juliol, quant al control de concentracions econòmiques, 
i els articles 2 i 3 del capítol I, els articles 14 i 15, apartats 1 a 4, del capítol II, i el capítol III 
del Reial decret 378/2003, de 28 de març, pel que es desplega la Llei 16/1989, de 17 de 
juliol, en matèria d’exempcions per categories, autorització singular i registre de defensa 
de la competència.

El Govern, continuant amb la reforma del sistema nacional de protecció i promoció de la 
competència, ha elaborat el present Reglament, que aborda qüestions fonamentals de 
desplegament de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, i l’aprovació 
del qual la recull l’article únic d’aquest Reial decret.

El Reglament s’estructura en dos títols, el primer dels quals, De la defensa de la 
competència, desplega qüestions substantives de la defensa de la competència que regula 
la Llei 15/2007, de 3 de juliol, específicament, aspectes relacionats amb les conductes de 
menor importància, les concentracions econòmiques, les ajudes públiques i la promoció 
de la competència; i el segon, Dels procediments en matèria de defensa de la competència, 
desplega diferents procediments que regula l’esmentada Llei 15/2007, de 3 de juliol.

Pel que fa al títol primer, el capítol primer desplega el que disposa l’article 5 de la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol, relatiu a les conductes de menor importància, i determina els 
criteris per a la delimitació d’aquestes conductes. No obstant això, tenint en compte la 
pràctica i l’experiència que s’adquireixi sobre aquest aspecte, així com les comunicacions 
de la Comissió Europea en aquesta matèria, la Comissió Nacional de la Competència pot 
elaborar una comunicació per aclarir aquests criteris.

El capítol segon, relatiu a les concentracions econòmiques, desplega el que preveu la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol, respecte dels llindars de notificació, en relació amb el càlcul de 
la quota de mercat i del volum de negocis i la valoració de les eficiències econòmiques 
derivades de l’operació de concentració.

El capítol tercer, de les ajudes públiques, desplega el que disposa l’article 11 de la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol, en especial, els mecanismes d’informació i comunicació de les 
ajudes públiques, tenint en compte la normativa comunitària a aquest respecte. Per a això 
al Reglament s’ha previst la creació d’un centre informatiu telemàtic de les ajudes públiques 
nacionals que hagin estat publicades en diaris oficials.

El capítol quart se centra en la funció que ha d’exercir la Comissió Nacional de la 
Competència de promoció de la competència, d’acord amb el que preveu l’article 26 de la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol, mitjançant l’elaboració d’informes, estudis, treballs d’investigació 
i propostes, amb la necessària col·laboració dels diferents sectors econòmics i organismes 
públics i privats. Per a l’exercici d’aquesta funció de promoció de la competència, el Reglament 
estableix el deure de col·laboració amb la Comissió Nacional de la Competència.
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El títol segon, Dels procediments en matèria de defensa de la competència, desplega 
els diferents procediments que regula la Llei 15/2007, de 3 de juliol, i el capítol primer 
conté les disposicions comunes a tots els procediments. Juntament amb el còmput dels 
terminis i els requisits de les notificacions, es despleguen àmpliament el contingut de 
les facultats d’inspecció, així com la col·laboració, en matèria de poders d’investigació, 
amb els òrgans competents, d’una banda, de les comunitats autònomes, i, de l’altra, 
amb la Comissió Europea i altres autoritats nacionals competents d’altres estats 
membres.

El capítol segon desplega qüestions relatives al procediment sancionador en matèria de 
conductes prohibides, i en aquest àmbit desplega els instruments incorporats en la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol, en aquest procediment, amb fonament en el necessari equilibri entre els principis 
de seguretat jurídica i eficàcia administrativa.

Precisament per garantir més eficiència en l’assignació dels recursos públics, sense 
que això suposi una minva de la seguretat jurídica dels operadors econòmics, i una 
aplicació coherent de les normes de competència, s’ha previst que les autoritats 
administratives de competència puguin no iniciar un procediment sancionador quan els 
fets denunciats no tinguin un interès públic suficient. El fet que la Comissió Nacional de la 
Competència no iniciï el procediment no obsta perquè el denunciant pugui exercir una 
acció davant els jutjats mercantils en aplicació de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, atenent la 
naturalesa d’aquest procediment judicial, més adequat per solucionar els problemes 
plantejats a la denúncia.

D’acord amb el que preveu la Llei 15/2007, de 3 de juliol, i les funcions que en 
aplicació d’aquesta Llei s’han atribuït al jutge mercantil, que no només coneixen dels 
procediments d’aplicació dels articles 81 i 82 del Tractat constitutiu de la Comunitat 
Europea i el seu dret derivat, sinó també dels procediments d’aplicació dels articles 1 i 2 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, pot ser que aquesta sigui la instància més adequada 
per conèixer d’una determinada denúncia, per garantir una imbricació adequada dels 
diferents plans institucionals que interactuen en aquest àmbit i la necessària coherència 
del nou sistema de defensa de la competència.

Tenint en compte la pràctica i l’experiència que s’adquireixi sobre aquest aspecte, la 
Comissió Nacional de la Competència pot elaborar una comunicació per aclarir els principis 
que guiïn la seva actuació en relació amb els motius pels quals no sigui procedent la 
iniciació del procediment.

En aquest capítol hi ha una secció específica que desplega el programa de clemència, que 
regula els procediments d’exempció i de reducció de l’import de la multa, previstos als articles 65 
i 66 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, l’entrada en vigor dels quals ha quedat demorada fins al 
moment de l’entrada en vigor del present Reglament.

El capítol tercer desplega el procediment de control de concentracions econòmiques, i 
als annexos del Reglament s’adjunten els formularis ordinari i abreujat de notificació de les 
operacions de concentració.

El capítol quart, Del procediment arbitral, desplega la funció d’arbitratge en aplicació 
de l’article 24.f) de la Llei 15/2007, i també aquest procediment arbitral. La funció d’arbitratge 
es pot plantejar davant la Comissió Nacional de la Competència per resoldre controvèrsies 
relatives a l’aplicació de la normativa de defensa de la competència a Espanya. El 
Reglament conté algunes especificitats sobre el procediment, i s’apliquen supletòriament 
les regles de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, amb la indicació que la 
submissió arbitral a la Comissió Nacional de la Competència pot ser per conveni arbitral o 
per declaració individual d’una empresa, en aquest últim cas quan es tracti de fer efectius 
compromisos o condicions establerts en resolucions de la Comissió Nacional de la 
Competència i sempre que una altra empresa afectada per la controvèrsia dipositi una 
altra declaració individual de submissió.

El capítol cinquè desplega el procediment d’aprovació de comunicacions per part de la 
Comissió Nacional de la Competència, en què és necessari el dictamen del Consell de 
Defensa de la Competència quan les comunicacions afectin l’aplicació dels articles 1 a 3 de 
la Llei 15/2007, de 3 de juliol, i també estableix la iniciativa d’aquest Consell per sol·licitar al 
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president de la Comissió Nacional de la Competència l’elaboració de les comunicacions 
esmentades.

El Reglament finalitza amb una disposició addicional única, en virtut de la qual totes les 
referències a la Comissió Nacional de la Competència i als seus òrgans directius s’entenen 
fetes als òrgans d’instrucció i resolució corresponents de les comunitats autònomes, i amb 
dues disposicions transitòries. La primera d’aquestes disposicions transitòries preveu l’aplicació 
del Reglament a tots els procediments incoats, en el cas dels sancionadors, i iniciats, en els 
procediments de control de concentració, després de l’entrada en vigor de la Llei 15/2007. La 
disposició transitòria segona es refereix a la vigilància dels acords de Consell de Ministres 
adoptats conforme a la Llei 16/1989, de 17 de juliol.

El Reglament ha estat objecte d’informe favorable de l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades, de conformitat amb el que disposen els articles 37.h) de la Llei orgànica, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i 5.b) de l’Estatut de l’Agència, 
aprovat pel Reial decret 428/1993, de 26 de març.

Igualment, aquest Reglament ha estat objecte d’informe favorable del Consell de 
Defensa de la Competència celebrat el dia 19 de juliol de 2007, d’acord amb el que disposa 
l’article 5 de 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, i també de la 
Comissió Nacional de la Competència, de conformitat amb el que disposa l’article 25.a) de 
la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Hisenda, amb l’aprovació prèvia 
de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 22 de febrer de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament de defensa de la competència.

De conformitat amb el que estableix la disposició final segona de la Llei 15/2007, de 3 
de juliol, de defensa de la competència, s’aprova el Reglament de defensa de la 
competència, que té per objecte el desplegament de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de 
defensa de la competència, i el text del qual s’inclou a continuació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret, i en particular:

a) El Reial decret 1443/2001, de 21 de desembre, pel qual es desplega la Llei 
16/1989, de 17 de juliol, de defensa de la competència, quant al control de concentracions 
econòmiques.

b) Els articles 2 i 3 del capítol I, els articles 14 i 15, apartats 1 a 4, del capítol II, i el 
capítol III del Reial decret 378/2003, de 28 de març, pel qual es desplega la Llei 16/1989, 
de 17 de juliol, de defensa de la competència, en matèria d’exempcions per categories, 
autorització singular i registre de defensa de la competència, la vigència dels quals s’havia 
mantingut fins a l’aprovació d’aquest text reglamentari, d’acord amb la disposició derogatòria 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

Disposició final primera. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’habilita el ministre d’Economia i Hisenda perquè dicti, amb l’informe previ de la 
Comissió Nacional de la Competència, les disposicions necessàries per al desplegament 
d’aquest Reial decret. En particular, s’habilita el ministre d’Economia i Hisenda per a la 
modificació o el desplegament dels annexos inclosos en aquest Reial decret, amb l’informe 
previ de la Comissió Nacional de la Competència.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 22 de febrer de 2008.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern  
i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA

REGLAMENT DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA

TÍTOL I

De la defensa de la competència

CAPÍTOL I

De les conductes de menor importància

Article 1. Conductes de menor importància atenent la quota de mercat.

Als efectes del que estableix l’article 5 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de 
la competència, es consideren de menor importància, sense que sigui necessària una 
declaració prèvia a aquest efecte:

a) Les conductes entre empreses competidores, reals o potencials, quan la seva 
quota de mercat conjunta no excedeixi el 10 per cent en cap dels mercats rellevants 
afectats.

b) Les conductes entre empreses que no siguin competidores, ni reals ni potencials, 
quan la quota de mercat de cadascuna no excedeixi el 15 per cent en cap dels mercats 
rellevants afectats.

c) En els casos en els que no sigui possible determinar si es tracta d’una conducta 
entre competidors o entre no competidors, s’ha d’aplicar el percentatge del 10 per cent 
de cadascun en els mercats rellevants afectats.

d) Quan, en un mercat de referència, la competència estigui restringida pels efectes 
acumulatius d’acords paral·lels per a la venda de béns o serveis conclosos per proveïdors 
o distribuïdors diferents, els percentatges de quota de mercat fixats als apartats anteriors 
queden reduïts al 5 per cent. No s’aprecia l’existència d’un efecte acumulatiu si menys 
del 30 per cent del mercat de referència està cobert per xarxes paral·leles d’acords.

Article 2. Conductes excloses del concepte de menor importància.

1. Amb independència del que estableix l’article anterior, no es consideren de menor 
importància les conductes entre competidors que tinguin per objecte, directament o 
indirectament, de manera aïllada o en combinació amb altres factors controlats per les 
empreses partícips:

a) La fixació dels preus de venda dels productes a tercers;
b) la limitació de la producció o les vendes;
c) el repartiment de mercats o clients, incloses les licitacions fraudulentes, o la 

restricció de les importacions o les exportacions.

2. Amb independència del que estableix l’article anterior, no es consideren de menor 
importància les conductes entre no competidors que tinguin per objecte, directament o 
indirectament, de manera aïllada o en combinació amb altres factors controlats per les 
empreses partícips:
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a) L’establiment d’un preu de revenda fix o mínim al qual s’hagi d’ajustar el 
comprador;

b) la restricció de les vendes actives o passives a usuaris finals per part dels membres 
d’una xarxa de distribució selectiva, sense perjudici de la possibilitat que el proveïdor 
restringeixi la capacitat d’aquests membres per operar fora de l’establiment autoritzat;

c) la restricció dels subministraments recíprocs entre distribuïdors pertanyents a un 
mateix sistema de distribució selectiva, fins i tot entre distribuïdors que operin en diferents 
nivells comercials;

d) la restricció acordada entre un proveïdor de components i un comprador que els 
incorpora a altres productes que limiti la capacitat del proveïdor de vendre aquests 
components com a peces soltes a usuaris finals, a tallers de reparació independents o a 
proveïdors d’altres serveis als quals el comprador no hagi encomanat la reparació o el 
manteniment dels seus productes;

e) l’establiment de qualsevol clàusula de no-competència que tingui una durada 
indefinida o excedeixi els cinc anys;

f) la restricció del territori on el comprador pugui vendre els béns o serveis contractuals, 
o dels clients als qui els hi pugui vendre, excepte:

1r La restricció de les vendes actives en el territori o al grup de clients reservats en 
exclusiva al proveïdor o assignats en exclusiva pel proveïdor a un altre comprador, quan la 
prohibició no limiti les vendes dels clients del comprador;

2n la restricció de les vendes a usuaris finals per un comprador que operi en el 
comerç a l’engròs;

3r la restricció de les vendes a distribuïdors no autoritzats pels membres d’un sistema 
de distribució selectiva; i

4t la restricció de la capacitat del comprador de vendre components a clients que els 
usarien per fabricar el mateix tipus de béns que els que produeix el proveïdor.

3. Amb independència del que estableix l’article anterior, no es consideren de menor 
importància els acords, decisions o recomanacions col·lectives o pràctiques concertades o 
conscientment paral·leles entre competidors que, a efectes de l’acord, operin en nivells 
diferents de la cadena de producció o distribució, quan aquests acords continguin qualsevol 
de les restriccions que preveuen els apartats 1 i 2 d’aquest article.

4. Amb independència del que estableix l’article anterior, no es consideren de menor 
importància:

a) Les conductes dutes a terme per empreses titulars o beneficiàries de drets 
exclusius;

b) les conductes dutes a terme per empreses presents en mercats rellevants en què 
més del 50 per cent estigui cobert per xarxes paral·leles d’acords verticals amb 
conseqüències similars.

5. Als efectes del que estableix aquest article:

a) S’entén per vendes actives l’aproximació activa a clients individuals dins del territori 
exclusiu o del grup de clients exclusiu d’un altre distribuïdor mitjançant, entre d’altres, 
correu directe o visites; publicitat en mitjans de comunicació, altres activitats destinades 
específicament als clients, i l’establiment d’un magatzem o un centre de distribució en el 
territori exclusiu d’un altre distribuïdor.

b) S’entén per vendes passives la resposta a comandes no suscitades activament 
procedents de clients individuals o grups de clients específics, inclòs el lliurament de béns 
i serveis a aquests clients.

c) S’entén per clàusula de no-competència qualsevol obligació directa o indirecta que 
prohibeixi al comprador fabricar, adquirir, vendre o revendre béns o serveis que competeixin 
amb els béns o serveis contractuals, o qualsevol obligació, directa o indirecta, que exigeixi 
al comprador que adquireixi al proveïdor o a una altra empresa que el proveïdor designi 
més del 80 per cent del total de les seves compres dels béns o serveis contractuals i dels 
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seus substituts en el mercat de referència, calculades sobre la base del valor de les seves 
compres en l’any precedent.

Article 3. Altres conductes de menor importància.

1. Sense perjudici del que disposen els articles anteriors i als efectes del que 
estableixen els articles 5  i 53.1.b) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el Consell de la 
Comissió Nacional de la Competència pot declarar no aplicables els articles 1 a 3 de la dita 
Llei a les conductes que, atenent el seu context jurídic i econòmic, no siguin aptes perquè 
afecten la competència de manera significativa.

2. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència, escoltat el Consell de 
Defensa de la Competència, pot adoptar comunicacions per desenvolupar els criteris de 
delimitació de les conductes de menor importància de l’article 5 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol.

CAPÍTOL II

De les concentracions econòmiques

Article 4. Càlcul de la quota de mercat.

1. Als efectes del que preveuen els articles 8.1.a) i 56.1 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol, s’entén, en tot cas, que la quota de mercat resultant d’una operació de concentració 
en un mercat rellevant és la suma de les quotes de mercat en aquest de les empreses 
partícips en l’operació.

2. Als efectes del que preveuen els articles 8.1.a) i 56.1 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol, s’entén, en tot cas, que:

a) Hi ha adquisició de quota quan, tot i haver-hi control previ per part de l’adquirent, 
es produeixi com a conseqüència de la concentració econòmica un canvi en les 
característiques del control, tant si és conjunt com si és exclusiu.

b) Així mateix, hi ha adquisició de quota quan es produeix la creació d’una empresa 
en participació i les matrius aporten tot el seu negoci o una part a l’entitat de nova 
creació.

Article 5. Càlcul del volum de negocis.

1. Als efectes del que preveu l’article 8.1.b) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el volum 
de negocis global a Espanya ha de comprendre la xifra resultant de la venda de productes 
i de la prestació de serveis que corresponguin a les activitats ordinàries de les empreses 
partícips en l’operació de concentració en l’últim exercici comptable, amb la deducció 
prèvia de l’import de les bonificacions i d’altres reduccions sobre les vendes, de l’impost 
sobre el valor afegit i dels altres impostos directament relacionats amb el volum de 
negocis.

Sense perjudici d’això, qualsevol adquisició o cessió de control de la totalitat o part 
d’empreses posterior a la data de tancament dels comptes auditats de les empreses 
partícips ha de quedar reflectida en el volum de negocis utilitzat als efectes de la notificació 
de l’operació de concentració.

El volum de negocis realitzat a Espanya inclou els productes venuts i els serveis 
prestats a empreses o consumidors a Espanya.

2. Per calcular el volum de negocis d’una empresa partícip s’han de sumar els volums 
de negocis de les empreses següents:

a) L’empresa partícip,
b) les empreses controlades per l’empresa partícip exclusivament o conjuntament, i
c) les empreses que controlin exclusivament o conjuntament l’empresa partícip.

3. El volum de negocis total d’una empresa partícip no ha de tenir en compte les 
transaccions que hagin tingut lloc entre empreses d’un mateix grup.
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4. Als efectes d’evitar la doble comptabilització, quan l’empresa adquirida ja estigui 
controlada per una o diverses de les adquirents només s’ha d’imputar a l’adquirida el seu 
volum íntegre de negocis.

5. Quan l’operació de concentració consisteixi en l’adquisició d’una branca d’activitat, 
unitat de negoci, establiment o, en general, d’una part d’una o més empreses i amb 
independència que aquesta part tingui personalitat jurídica pròpia, només s’ha de tenir en 
compte, en el que correspon a l’adquirida, el volum de negocis relatiu a la part objecte de 
l’adquisició.

6. Quan dues o més concentracions en el sentit del paràgraf anterior tinguin lloc en 
un període de dos anys entre els mateixos compradors i venedors, les concentracions 
s’han de considerar com una de sola realitzada en la data de l’última operació.

7. Sense perjudici d’això, s’han d’observar les regles específiques següents:

a) En cas que alguna de les partícips de l’operació de concentració sigui un fons 
d’inversió, el seu volum de negocis ha d’estar determinat per la suma del volum de negocis 
de les seves empreses gestores i pel volum de negocis de les empreses controlades pels 
fons d’inversió gestionats per les gestores esmentades.

b) En el cas d’entitats de crèdit i altres entitats financeres, el volum de negocis s’ha 
de substituir per la suma de les següents partides d’ingressos percebuts per l’entitat a 
Espanya segons els defineix la Directiva 86/635/CEE, del Consell, de 8 de desembre, 
relativa als comptes anuals i comptes consolidats dels bancs i altres entitats financeres, 
amb la deducció prèvia, si s’escau, de l’impost sobre el valor afegit i d’altres impostos 
directament relacionats amb aquests ingressos:

1r Interessos i productes assimilats.
2n Rendiments de títols, ja siguin accions, participacions i altres títols de renda 

variable, incloses les participacions en empreses del grup.
3r Comissions cobrades.
4t Beneficis nets procedents d’operacions financeres.
5è Altres resultats d’explotació.

El volum de negocis de les entitats de crèdit i altres entitats financeres obtingut a 
Espanya es correspon amb el de les sucursals o divisions de l’entitat radicada a 
Espanya.

c) En el cas d’entitats asseguradores, el volum de negocis s’ha de substituir pel valor 
de les primes brutes emeses que comprenguin tots els imports cobrats i pendents de 
cobrament en concepte de contractes d’assegurança establerts per aquestes companyies 
o per compte seu, incloses les primes cedides a les reasseguradores i després de la 
deducció dels impostos i gravàmens aplicats sobre la base de l’import de les diferents 
primes o del seu volum total, tenint en compte les primes brutes abonades per residents a 
Espanya.

El mètode de càlcul es refereix a les activitats pròpies del negoci assegurador o creditici, 
respectivament, sense perjudici que s’incloguin en el volum de negocis total el corresponent 
a les societats controlades per les partícips que exerceixen altres activitats, que s’ha de 
calcular segons les normes generals.

Article 6. Valoració de les eficiències econòmiques.

Perquè la Comissió Nacional de la Competència tingui en compte les eficiències 
econòmiques que preveu l’article 10.1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, invocades per les 
parts en una operació de concentració, el notificant n’ha de descriure la naturalesa i els 
efectes, els ha de quantificar quan sigui possible, així com el termini en què preveu que es 
desenvolupin, i ha d’acreditar tots aquests aspectes amb els mitjans que tingui a l’abast.
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CAPÍTOL III

De les ajudes públiques

Article 7. Informes i propostes.

1. D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 4 de l’article 11 de la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol, i tenint en compte el que preveu l’article 39 de la dita Llei, amb el requeriment 
previ de la Comissió Nacional de la Competència, les administracions públiques li han de 
facilitar, en el termini establert, tota la informació que la Comissió Nacional de la Competència 
consideri necessària als efectes de la realització dels informes i propostes que preveuen 
els apartats 1, 2 i 4 de l’esmentat article 11 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

2. Quan la Comissió Nacional de la Competència actuï a instància d’una altra 
administració pública, d’acord amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol, aquesta ha d’identificar els òrgans concedents de les ajudes públiques i els règims 
d’ajudes o ajudes individuals sobre els quals es planteja el pronunciament de la Comissió 
Nacional de la Competència, així com tota la documentació que pugui ser rellevant per 
analitzar els efectes d’aquestes ajudes sobre el manteniment de la competència efectiva 
en els mercats.

3. D’acord amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, l’anàlisi 
dels criteris de concessió de les ajudes públiques en relació amb els seus possibles efectes 
sobre el manteniment de la competència efectiva en els mercats ha de versar sobre els 
aspectes tant aviat jurídics com econòmics de l’instrument utilitzat, sense perjudici del que 
estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Comunitat Europea i la seva normativa de 
desplegament, i de les competències de la Comissió Europea i dels òrgans jurisdiccionals 
comunitaris i nacionals en matèria de control d’ajudes públiques. Entre d’altres es poden 
analitzar els aspectes següents:

a) El pla estratègic, si s’escau, en què el projecte de règim d’ajudes s’integra, com a 
instrument de planificació de polítiques públiques que fixa objectius i identifica els errors 
del mercat;

b) les bases reguladores, si es tracta d’una línia d’ajuda, o el seu fonament jurídic, si 
es tracta d’una ajuda individual;

c) la prova de sospesament de l’ajuda, que analitza els aspectes positius i negatius 
de la seva concessió, entre els quals hi ha l’adequació de l’instrument utilitzat, el seu 
efecte incentivador o la seva necessitat i proporcionalitat.

4. L’informe anual sobre les ajudes públiques de la Comissió Nacional de la 
Competència ha d’incloure entre els seus annexos els informes que, si s’escau, hagin 
elaborat els òrgans de defensa de la competència de les comunitats autònomes sobre les 
ajudes públiques concedides per les administracions autonòmiques o locals en l’àmbit 
territorial respectiu.

Article 8. Mecanismes de comunicació de les ajudes públiques.

1. D’acord amb l’article 11.3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, l’òrgan responsable de 
la notificació de les ajudes a la Comissió Europea ha d’incloure en la informació tramesa a 
la Comissió Nacional de la Competència totes les dades que permetin realitzar-ne un 
seguiment efectiu, incloses les eventuals decisions o observacions emanades de la 
Comissió Europea.

2. La Comissió Nacional de la Competència ha d’establir un sistema d’accés als 
òrgans de defensa de la competència de les comunitats autònomes respecte de la 
informació obtinguda, d’acord amb el que disposa l’article 11.3 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol, i ha de garantir la confidencialitat de la informació en cada cas.

3. D’acord amb els principis de publicitat i transparència que recull l’article 27 de la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol, la Comissió Nacional de la Competència ha de crear un centre 
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informatiu telemàtic de les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris 
oficials.

CAPÍTOL IV

De la promoció de la competència

Article 9. Exercici de la funció de promoció de la competència.

1. D’acord amb el que preveu l’article 26.1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, la 
Comissió Nacional de la Competència ha de promoure l’existència d’una competència 
efectiva en els mercats, en benefici de tots els partícips en el mercat i, en particular, dels 
consumidors. Aquesta funció s’ha d’exercir amb els instruments que es considerin adequats 
i, en especial, mitjançant l’elaboració d’informes, estudis, treballs de recerca i propostes.

2. Als efectes dels articles 25 i 26 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, la Comissió 
Nacional de la Competència pot elaborar informes i propostes respecte dels projectes i 
proposicions de normes, així com adreçar a les administracions públiques propostes per a 
la modificació o supressió de les restriccions a la competència efectiva derivades de la 
seva actuació o per al manteniment o restabliment de la competència en els mercats. En 
particular, la Comissió Nacional de la Competència ha d’emetre informe sobre els projectes 
i proposicions de normes que trameti el Ministeri d’Economia i Hisenda.

3. La Comissió Nacional de la Competència pot adreçar al Ministeri d’Economia i 
Hisenda les propostes d’elaboració i reforma normativa que afectin la competència.

Article 10. Deure de col·laboració i informació en relació amb la promoció de la 
competència.

1. Per exercir la funció de promoció de la competència, la Comissió Nacional de la 
Competència té les facultats que la Llei 15/2007, de 3 de juliol, li atribueix per a l’execució 
de les seves competències. En particular, pot demanar als sectors econòmics afectats 
dades i informacions sobre la situació dels mercats.

2. Als efectes del que estableix l’article 39 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, qualsevol 
persona física o jurídica i els òrgans i organismes de qualsevol administració pública estan 
subjectes al deure de col·laboració amb la Comissió Nacional de la Competència i estan 
obligats a proporcionar, a requeriment de la Comissió i dins de termini, tota classe de 
dades i informacions de què disposin i que puguin ser necessaris perquè la Comissió 
Nacional de la Competència exerceixi la seva funció de promoure la competència efectiva 
en els mercats, a què es refereix l’article 26.1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

3. Davant l’incompliment dels deures de col·laboració i informació amb la Comissió 
Nacional de la Competència a què es refereix aquest article, cal atenir-se al que disposa 
l’article 21 d’aquest Reglament.

TÍTOL II

Dels procediments en matèria de defensa de la competència

CAPÍTOL I

Disposicions comunes

Article 11. Pràctica de les notificacions.

1. Als efectes de la pràctica de les notificacions a què es refereixen els articles 36 i 37 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, les parts interessades en l’expedient han de designar un 
lloc a la localitat on hi hagi la seu de l’autoritat de competència o indicar i identificar els 
mitjans electrònics pertinents, d’acord amb el que preveu l’article 28 de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, on es pugui fer la 
notificació fins a les vint-i-quatre hores de l’últim dia del termini.
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2. D’acord amb l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’entén complerta 
l’obligació de notificar amb l’intent de notificació que contingui almenys el text íntegre de la 
resolució, degudament acreditat dins el termini màxim establert.

Article 12. Còmput dels terminis màxims dels procediments en casos de suspensió.

1. En cas de suspensió del termini màxim, l’òrgan competent de la Comissió Nacional 
de la Competència ha d’adoptar un acord en què s’assenyali la causa de la suspensió, 
d’acord amb el que preveu l’article 37 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, i el còmput del 
termini s’ha de considerar suspès:

a) En els supòsits que preveu l’article 37.1.a) i b) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, pel 
temps que hi hagi entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part 
del destinatari o, si no, durant el termini concedit;

b) en el supòsit que preveu l’article 37.1.e) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, durant el 
temps necessari per incorporar els resultats de les proves o d’actuacions complementàries 
en l’expedient;

c) en el supòsit que preveu l’article 37.1.g) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, quan 
s’iniciïn negociacions amb vista a la conclusió d’un acord de terminació convencional, des 
de l’acord d’inici de les actuacions i fins a la conclusió, si s’escau, de les negociacions 
esmentades;

d) en el supòsit que preveu l’article 37.2.b) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, pel temps 
que hi hagi entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part del 
destinatari, sense perjudici del que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 55 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol;

e) en el supòsit de l’article 37.2.d) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, pel temps que hi 
hagi entre la petició d’informe, que s’ha de notificar als interessats, i la recepció de l’informe, 
que també se’ls ha de comunicar;

f) en els altres supòsits de l’article 37 de la Llei 15/2007, es considera suspès el 
còmput del termini des de la data de l’acord de suspensió, que s’ha de notificar als 
interessats.

2. Per a l’aixecament de la suspensió del termini màxim, l’òrgan competent de la 
Comissió Nacional de la Competència ha de dictar un nou acord en què es determini que 
el còmput del termini s’entén reprès des de l’endemà de la resolució de l’incident que va 
donar lloc a la suspensió i la nova data del termini màxim per resoldre el procediment. 
Aquest acord d’aixecament de la suspensió també s’ha de notificar als interessats.

3. En els casos de suspensió del termini, l’últim dia del termini es determina afegint 
al final del termini inicial els dies naturals durant els quals ha quedat suspès el termini.

Article 13. Facultats d’inspecció.

1. Als efectes de l’article 40 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el personal de la Comissió 
Nacional de la Competència pot anar acompanyat d’experts o pèrits en les matèries sobre 
les quals versi la inspecció, així com d’experts en tecnologies de la informació, tots ells 
degudament autoritzats pel director d’Investigació.

2. Als efectes del que estableix l’article 40.2.a) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el 
personal autoritzat pel director d’Investigació pot realitzar inspeccions als domicilis 
particulars dels empresaris, administradors i altres membres del personal de les empreses, 
quan hi hagi indicis fundats que en aquests domicilis particulars hi pugui haver llibres o una 
altra documentació relacionada amb l’empresa i amb l’objecte de la inspecció que puguin 
servir per provar una infracció greu o molt greu. El personal autoritzat té les facultats que 
preveu l’article 40.2.b), c) i d) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

3. El personal autoritzat per procedir a una inspecció ha d’exercir els seus poders 
amb la presentació prèvia d’una autorització escrita del director d’Investigació que indiqui 
l’objecte i la finalitat de la inspecció, els subjectes investigats, les dades, documents, 
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operacions, informacions i altres elements que hagin de ser objecte de la inspecció, la data 
en què s’ha de fer la inspecció i el seu abast. L’autorització escrita també ha d’incloure les 
sancions que preveu la Llei 15/2007, de 3 de juliol, per al cas que les empreses no se 
sotmetin a les inspeccions o obstrueixin per qualsevol mitjà la tasca d’inspecció de la 
Comissió Nacional de la Competència.

4. De totes les entrades i inspeccions realitzades en locals, terrenys, mitjans de 
transport i domicilis, se n’ha d’estendre una acta signada pel funcionari autoritzat i per la 
persona davant la qual s’hagi realitzat la inspecció o, en cas que la persona no estigui 
present en el moment de la signatura, per la persona a qui autoritzi per a això. La negativa 
d’aquestes persones a signar l’acta no impedeix que, una vegada signada per dos 
funcionaris autoritzats, l’acta tingui valor probatori. A l’acta s’hi ha d’adjuntar la relació dels 
documents dels quals s’hagi obtingut còpia, així com un exemplar d’aquesta, i, si s’escau, 
la relació dels documents que el personal inspector hagi retingut i traslladat temporalment 
a la Comissió Nacional de la Competència, sigui quin sigui el suport material.

5. El personal inspector ha d’expedir una còpia de l’acta i dels altres documents 
annexos a l’acta als afectats.

Article 14. Col·laboració amb els òrgans competents de les comunitats autònomes en 
matèria de poders d’investigació.

Als efectes del que preveu l’article 40 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, relatiu a les facultats 
d’inspecció, en els procediments que tinguin per objecte les conductes que preveuen els 
articles 1, 2 i 3 d’aquesta Llei, la Comissió Nacional de la Competència i els òrgans 
competents de les comunitats autònomes, i aquests entre si, es poden sol·licitar mútuament 
l’assistència del seu personal.

Article 15. Col·laboració amb la Comissió Europea i amb altres autoritats nacionals de 
competència en matèria de poders d’investigació.

La Comissió Nacional de la Competència és l’autoritat competent per col·laborar en les 
inspeccions i en altres poders d’investigació amb la Comissió Europea i amb altres autoritats 
nacionals de competència en els termes que estableix el Reglament (CE) núm. 1/2003, 
de 16 de desembre de 2002, relatiu a l’aplicació de les normes sobre competència previstes 
als articles 81 i 82 del Tractat i al Reglament (CE) 139/2004 del Consell, de 20 de gener 
de 2004, sobre el control de les concentracions entre empreses.

Article 16. Coordinació amb els presidents dels òrgans reguladors sectorials.

Als efectes del que disposa l’apartat 3 de l’article 17 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, 
les reunions del president de la Comissió Nacional de la Competència amb els presidents 
dels organismes reguladors sectorials han de tenir lloc anualment, com a mínim, o quan 
qualsevol d’ells ho consideri necessari, atenent la situació de la competència efectiva del 
sector econòmic respectiu o circumstàncies puntuals que el puguin afectar.

Article 17. Deure de col·laboració.

1. Als efectes del que estableix l’article 39 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, els òrgans 
de la Comissió Nacional de la Competència, en sol·licitar informació necessària per a 
l’exercici de les seves funcions previstes a la Llei 15/2007, de 3 de juliol, han d’advertir el 
destinatari del requeriment del termini de què disposa per trametre la informació sol·licitada 
i de la imposició de la multa coercitiva que, en cas d’incompliment, es pot acordar d’acord 
amb el que disposa l’article 67 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

2. Transcorregut el termini esmentat a l’apartat anterior sense que s’hagi complert el 
requeriment, els òrgans de la Comissió Nacional de la Competència el poden reiterar, fixar 
un nou termini que no pot ser superior a la meitat de l’establert inicialment, i advertir el 
destinatari del requeriment que, una vegada transcorregut aquest termini, es procedirà a 
la imposició d’una multa coercitiva.
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3. La imposició de la multa coercitiva es regeix pel que estableix l’article 21 del 
present Reglament.

Article 18. Informació administrativa i atenció al ciutadà.

Sense perjudici del que disposa l’article 55.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, la 
Comissió Nacional de la Competència ha de prestar els serveis d’informació administrativa 
i atenció al ciutadà, així com de gestió de queixes i suggeriments en relació amb la defensa 
de la competència, d’acord amb el que disposen el Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, 
pel qual es regulen els serveis d’informació administrativa i atenció al ciutadà, i el Reial 
decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la 
qualitat en l’Administració General de l’Estat.

Article 19. Vista davant el Consell de la Comissió Nacional de la Competència.

1. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència pot acordar la celebració 
d’una vista, amb la sol·licitud prèvia dels interessats o quan la consideri adequada per a 
l’examen i enjudiciament de l’objecte de l’expedient. A la sol·licitud, adreçada a la Secretaria 
del Consell de la Comissió Nacional de la Competència, els interessats han de comunicar 
les persones que tenen interès a assistir a la vista, i expressar-hi la condició que tinguin en 
relació amb els interessats.

2. La celebració de la vista ha de ser contradictòria. Hi intervenen els interessats, els 
seus representants, el personal de la Direcció d’Investigació i les persones autoritzades 
pel president de la Comissió Nacional de la Competència. El Consell de la Comissió 
Nacional de la Competència també pot requerir la presència a la vista de les persones que 
consideri oportunes, ha de comunicar aquest fet als interessats amb indicació de la seva 
identitat, càrrec i ocupació professional, i sempre ha de quedar garantida la confidencialitat 
de les actuacions.

3. La vista comença amb l’exposició de la proposta de resolució i informe del 
representant de la Direcció d’Investigació, acaba amb l’exposició de les seves al·legacions 
per part dels interessats, s’ha de concedir als interessats i al representant de la Direcció 
d’Investigació un nou torn perquè, breument, puguin aclarir, rectificar fets o conceptes i 
concretar la seva posició.

El president de la Comissió Nacional de la Competència pot adreçar als interessats i al 
representant de la Direcció d’Investigació les preguntes que consideri oportunes i concedir 
autorització a qualsevol dels consellers perquè ho faci.

4. El president de la Comissió Nacional de la Competència té totes les facultats 
necessàries per conservar i restablir l’ordre a les vistes i mantenir el respecte degut al 
Consell de la Comissió Nacional de la Competència i als altres poders públics, pot corregir 
a l’acte els intervinents, i fins i tot pot ordenar, si ho considera necessari, que es desallotgi 
la sala. En particular, el president de la Comissió Nacional de la Competència té la facultat 
de cridar a l’ordre els interessats quan s’allunyin de les qüestions objecte de l’expedient, i 
els pot retirar l’ús de la paraula.

Article 20. Tractament d’informació confidencial.

Qualsevol persona que presenti documents davant la Comissió Nacional de la 
Competència, en sol·licitar la confidencialitat de dades o informacions, ho ha de fer de 
manera motivada davant l’òrgan competent en el marc de la tramitació de l’expedient en 
qüestió i, a més, n’ha de presentar una versió no confidencial.
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Article 21. Imposició de multes coercitives.

1. Als efectes del que estableix l’article 67 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, són 
competents per imposar multes coercitives:

a) La Direcció d’Investigació, respecte de les obligacions que estableixen els seus 
acords i actes, en el supòsit d’incompliment del deure de col·laboració que estableix l’article 
39 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

b) El Consell de la Comissió Nacional de la Competència, d’ofici o a proposta de la 
Direcció d’Investigació, respecte de les obligacions que estableixen les seves resolucions, 
requeriments i acords i, si s’escau, respecte de les que estableixen els acords de Consell 
de Ministres.

2. L’acord o resolució que declari l’incompliment d’una obligació ha d’imposar, si 
s’escau, la multa coercitiva corresponent, n’ha de fixar la quantia total en funció del nombre 
de dies de retard en el compliment, i ha de concedir un nou termini per al compliment de 
l’obligació.

3. Transcorregut el termini que assenyala l’apartat anterior sense que l’obligació 
s’hagi complert, els òrgans de la Comissió Nacional de la Competència poden imposar una 
nova multa coercitiva pel temps transcorregut, i reiterar la seva imposició tantes vegades 
com sigui necessari fins que es compleixi l’obligació.

4. La imposició de multes coercitives s’entén sense perjudici de l’obertura, en els 
casos en què sigui procedent d’acord amb el que estableix l’article 62 de la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol, del corresponent procediment sancionador, que es tramita segons el que 
disposen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i les seves normes de desplegament.

Article 22. Pagament de les multes, multes coercitives i taxes.

1. El pagament de les multes i multes coercitives s’ha d’efectuar en els terminis que 
preveuen els apartats 2 i 5 de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, sense perjudici de la normativa autonòmica que sigui aplicable.

2. La meritació de la taxa per anàlisis i estudi de les operacions de concentració es 
produeix quan el subjecte passiu presenta la notificació que preveu l’article 9 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol. La recaptació de la taxa en via executiva s’ha d’efectuar conforme 
al que preveu el Reglament general de recaptació, mitjançant la subscripció de convenis 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Article 23. Publicitat.

1. De conformitat amb l’article 27 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, els acords, 
resolucions i informes de la Comissió Nacional de la Competència que es dictin en aplicació 
de la normativa de defensa de la competència, s’han de publicar a la pàgina web de la 
Comissió Nacional de la Competència (www.cncompetencia.es), una vegada notificats als 
interessats.

2. La publicació a la qual es refereix l’apartat anterior s’ha d’efectuar després de 
resoldre, si s’escau, els aspectes confidencials del seu contingut i amb la dissociació prèvia 
de les dades de caràcter personal a què es refereix l’article 3.a) de la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, llevat del que fa referència 
al nom dels infractors.

Article 24. Recurs contra les resolucions i els actes dictats per la Direcció d’Investigació.

1.  De conformitat amb el que estableix l’article 47 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, 
una vegada presentat el recurs administratiu contra les resolucions i actes dictats per la 
Direcció d’Investigació davant el Consell de la Comissió Nacional de la Competència, el 
Consell ha d’instar la Direcció d’Investigació perquè li remeti una còpia de l’expedient 
juntament amb el seu informe en el termini de cinc dies.
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2. Si hi ha altres interessats, se’ls ha de donar trasllat del recurs i se’ls ha de posar 
de manifest l’expedient perquè en el termini de quinze dies al·leguin tot el que considerin 
escaient.

CAPÍTOL II

Del procediment sancionador en matèria de conductes prohibides

Secció 1a De la inStrucció Del proceDiment SancionaDor

Article 25. Iniciació del procediment.

1. El procediment sancionador l’inicia sempre d’ofici la Direcció d’Investigació:

a) Per iniciativa pròpia, després d’haver tingut coneixement directe o indirecte de les 
conductes susceptibles de constituir una infracció.

b) A iniciativa del Consell de la Comissió Nacional de la Competència.
c) Per denúncia, amb el contingut que indica l’apartat següent.

2. La denúncia adreçada a la Direcció d’Investigació de la Comissió Nacional de la 
Competència ha de contenir, com a mínim, la informació següent, i el denunciant pot 
aportar les dades i informació addicionals que recull l’annex I del present Reglament:

a) Nom o raó social, domicili, telèfon i número de fax del/dels denunciants i, en cas 
que actuïn per mitjà d’un representant, acreditació de la representació i domicili als efectes 
de notificacions.

b) Nom o raó social, domicili i, si s’escau, número de telèfon i de fax o qualsevol altre 
mitjà electrònic pertinent dels denunciats.

c) Fets dels quals deriva l’existència d’una infracció i proves, si s’escau, dels fets, així 
com definició i estructura del mercat rellevant.

d) Si s’escau, justificació dels interessos legítims d’acord amb l’article 31 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, perquè es consideri interessat en l’eventual expedient 
sancionador.

3. Si la denúncia no compleix els requisits que estableix l’apartat 2, s’ha de requerir 
el denunciant perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o aporti la documentació 
requerida, amb indicació que, si no ho fa, es considera que ha desistit de la denúncia.

4. El desistiment del denunciant no impedeix que la Direcció d’Investigació dugui a 
terme d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries.

5. La formulació en forma d’una denúncia no vincula la Direcció d’Investigació per 
iniciar el procediment sancionador. L’acord de no-iniciació del procediment del Consell de 
la Comissió Nacional de la Competència, a proposta de la Direcció d’Investigació, s’ha de 
comunicar al denunciant, amb indicació dels motius pels quals no és procedent la iniciació 
del procediment d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

Article 26. Informació reservada.

En el marc de la informació reservada que preveu l’article 49.2 de la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol, la Direcció d’Investigació pot adreçar sol·licituds d’informació al denunciant, 
als denunciats i a tercers. Quan la Direcció d’Investigació sol·liciti informació al denunciat, 
li ha de notificar tots els elements objectius que contingui la denúncia i relacionats amb 
els fets denunciats.

Article 27. Acord de no-incoació i arxivament de la denúncia.

1. Amb la finalitat que el Consell de la Comissió Nacional de la Competència pugui 
acordar no incoar procediment i arxivar les actuacions en els termes que estableixen els 
articles 44 i 49.3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, la Direcció d’Investigació li ha de traslladar 
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la denúncia rebuda, les actuacions prèvies practicades, si s’escau, i una proposta 
d’arxivament.

2. Quan el Consell de la Comissió Nacional de la Competència, vista la proposta 
d’arxivament, consideri que hi pot haver indicis d’infracció de la normativa de defensa de 
la competència, ha d’instar la Direcció d’Investigació perquè incoï l’expedient 
corresponent.

Article 28. Incoació de l’expedient.

1. La incoació de l’expedient s’ha de formalitzar amb el contingut mínim següent:

a) Identificació dels presumptes responsables i dels denunciants, si n’hi ha.
b) Fets que motiven la incoació.
c) Instructor o instructors i, si s’escau, secretari d’instrucció, amb indicació del règim 

de recusació.
d) Si s’escau, persones que tinguin la condició d’interessat.

2. L’acord d’incoació de l’expedient s’ha de notificar als interessats, i s’ha de trametre 
una còpia de la denúncia als denunciats.

3. A la pàgina web de la Comissió Nacional de la Competència s’ha de fer públic el 
fet que la Direcció d’Investigació ha incoat els expedients.

4. El termini d’instrucció de l’expedient és de dotze mesos a comptar de la data de 
l’acord d’incoació. El transcurs del termini màxim de divuit mesos des de la data de l’acord 
d’incoació del procediment sancionador sense que s’hagi resolt el procediment en 
determina la caducitat, d’acord amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol.

Article 29. Acumulació, desglossament i ampliació d’expedients.

La Direcció d’Investigació, per iniciativa pròpia o a instància dels interessats, pot 
disposar l’acumulació d’expedients quan hi hagi una connexió directa entre ells, així com 
el seu desglossament quan la naturalesa dels fets denunciats faci necessària la tramitació 
de procediments independents. Així mateix, pot disposar l’ampliació de l’acord d’incoació 
quan en el curs de la instrucció s’apreciï la participació d’altres presumptes responsables, 
la presumpta comissió d’altres infraccions, o es personin nous interessats no inclosos en 
l’esmentat acord.

Article 30. Incorporació d’informació a un expedient.

La Direcció d’Investigació pot acordar la incorporació a un expedient de la informació 
que figuri en un altre quan aquesta informació sigui necessària per aclarir els fets investigats 
en aquell. L’acord d’incorporació s’ha de notificar als interessats i als tercers que hagin 
remès la informació objecte d’incorporació, i se’ls ha de concedir un termini de 5 dies 
perquè al·leguin tot el que considerin convenient per a la defensa dels seus drets i 
interessos.

Article 31. Accés a l’expedient.

Una vegada incoat l’expedient, els interessats hi poden accedir i obtenir còpies 
individualitzades de tots els documents que integrin l’expedient de la Comissió Nacional de 
la Competència, a excepció dels secrets comercials d’altres interessats o tercers, així com 
de qualsevol altra informació confidencial, mitjançant la seva personació a les dependències 
de la Comissió Nacional de la Competència, de manera que no resulti afectada l’eficàcia 
del seu funcionament i sense que es pugui formular una sol·licitud genèrica sobre 
l’expedient.

Article 32. Actes d’investigació, al·legacions i prova.

1. L’instructor ha de dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries per a 
l’aclariment dels fets i la determinació de responsabilitats, sol·licitant les dades, informacions 
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i material probatori rellevants per determinar l’existència d’infraccions i, quan es consideri 
procedent, donant participació als interessats.

2. En qualsevol moment de la instrucció del procediment sancionador, els interessats 
poden adduir les al·legacions i proposar la pràctica de les proves que considerin rellevants 
per a la defensa dels seus interessos. La Direcció d’Investigació ha de resoldre sobre la 
pràctica de la prova de manera motivada. Contra la denegació de la pràctica de prova no 
s’hi pot interposar cap recurs.

Article 33. Plec de concreció de fets.

1. De conformitat amb el que preveu l’article 50.3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, els 
fets que puguin ser constitutius d’infracció s’han de recollir en un plec de concreció de fets 
que s’ha de notificar als interessats, els quals, en un termini de quinze dies, el poden 
contestar i, si s’escau, proposar les proves que considerin pertinents. Rebudes les 
al·legacions i practicades les proves o, si s’escau, transcorregut el termini de quinze dies, 
la Direcció d’Investigació ha de procedir al tancament de la fase d’instrucció, i ho ha de 
notificar als interessats, amb la finalitat de redactar la proposta de resolució que preveu 
l’article 50.4 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

2. Quan els fets que puguin ser constitutius d’infracció, per bé que afecten un àmbit 
supraautonòmic o el conjunt del mercat nacional, incideixen de forma significativa en el 
territori d’una comunitat autònoma, la Direcció d’Investigació ha de notificar a l’òrgan 
autonòmic respectiu una còpia del plec de concreció de fets i, si s’escau, de la denúncia i 
dels documents i proves practicades que constin a l’expedient, perquè, en un termini de 
vint dies, trameti un informe preceptiu, no vinculant. Aquesta sol·licitud d’informe preceptiu 
s’ha de notificar als interessats, als efectes de l’article 37.1 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol.

3. Quan la Direcció d’Investigació consideri que no s’ha acreditat l’existència de 
pràctiques prohibides, ho ha de notificar als interessats, que disposen d’un termini de 
quinze dies per efectuar les al·legacions o proposar la pràctica de les proves que 
considerin pertinents. Rebudes les al·legacions i practicades les proves o, si s’escau, 
transcorregut el termini de quinze dies, la Direcció d’Investigació ha de procedir al 
tancament de la fase d’instrucció, i ho ha de notificar als interessats, amb la finalitat de 
redactar la proposta de resolució que preveu l’article 50.4 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol.

No obstant això, si vistes les al·legacions presentades o les proves practicades, la 
Direcció d’Investigació considera que hi pot haver fets constitutius d’infracció, cal atenir-se 
al que disposa l’apartat 1, i s’ha d’elaborar el corresponent plec de concreció de fets.

Article 34. Proposta de resolució i informe.

1. La proposta de resolució ha de contenir els antecedents de l’expedient, els fets 
acreditats, els seus autors, la qualificació jurídica que mereixin els fets, la proposta de 
declaració d’existència d’infracció i, si s’escau, els efectes produïts en el mercat, la 
responsabilitat que correspongui als seus autors, les circumstàncies agreujants i atenuants 
concurrents i la proposta de la Direcció d’Investigació relativa a l’exempció o reducció de 
l’import de la multa a la qual es refereixen els articles 65 i 66 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol. Quan la Direcció d’Investigació consideri que no ha quedat acreditada l’existència de 
pràctiques prohibides, ha de posar de manifest aquesta circumstància a la seva proposta 
de resolució.

La proposta de resolució, que ha d’incloure les al·legacions adduïdes pels interessats 
al llarg de la instrucció i les proves que hagin proposat, i ha d’indicar si es van practicar o 
no, s’ha de notificar als interessats perquè, en el termini de quinze dies, formulin les 
al·legacions que considerin convenients. Les al·legacions a la proposta de resolució de la 
Direcció d’Investigació han de contenir, si s’escau, les propostes de les parts en relació 
amb la pràctica de proves i actuacions complementàries davant el Consell de la Comissió 
Nacional de la Competència, així com la sol·licitud de celebració de la vista.
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2. D’acord amb el que preveu l’article 50.5 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, 
transcorregut el termini que preveu l’apartat anterior, la Direcció d’Investigació ha d’elevar 
al Consell de la Comissió Nacional de la Competència l’expedient, juntament amb l’informe 
que conté la proposta de resolució i les al·legacions rebudes a la dita proposta.

Article 35. Preclusió.

La Direcció d’Investigació no té en compte al seu informe les al·legacions presentades 
pels interessats fora dels terminis concedits en virtut dels apartats 1 i 3 de l’article 33 
d’aquest Reglament per contestar al plec de concreció de fets o, si s’escau, la notificació 
de la Direcció d’Investigació en què els manifesti que no ha quedat acreditada l’existència 
de pràctiques prohibides. Així mateix, la Direcció d’Investigació ha de denegar la pràctica 
de proves addicionals transcorreguts aquests terminis. En tot cas els escrits s’han 
d’incorporar a l’expedient, i s’ha d’indicar expressament que s’han presentat fora de 
termini.

Secció 2a De la reSolució Del proceDiment SancionaDor

Article 36. Proves i actuacions complementàries.

1. Rebut l’expedient, el Consell de la Comissió Nacional de la Competència pot 
acordar la pràctica de proves, bé d’ofici o a instància dels interessats, i n’ha d’instar la 
pràctica de la Direcció d’Investigació. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència 
pot rebutjar la pràctica de les proves proposades pels interessats que, podent haver estat 
proposades en fase d’instrucció davant la Direcció d’Investigació, no ho han estat.

2. El resultat de les diligències de prova practicades per la Direcció d’Investigació 
s’ha de trametre al Consell de la Comissió Nacional de la Competència, que l’ha d’exposar 
als interessats perquè, en el termini de deu dies, al·leguin tot el que considerin convenient 
quant a l’abast o la importància.

3. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència pot acordar la pràctica 
d’actuacions complementàries per part de la Direcció d’Investigació, i establir la intervenció 
que els interessats hi hagin de tenir. Els interessats disposen d’un termini de deu dies per 
valorar el resultat de les actuacions complementàries practicades.

4. Si el Consell de la Comissió Nacional de la Competència considera que l’existència 
de pràctiques prohibides no ha quedat suficientment acreditada a l’informe de la Direcció 
d’Investigació, en pot instar la realització de les actuacions complementàries que siguin 
necessàries per aclarir els fets.

Realitzades les actuacions complementàries, la Direcció d’Investigació ha d’elaborar 
una nova proposta de resolució que inclogui, si s’escau, la nova valoració dels fets, que 
s’ha d’elevar al Consell de la Comissió Nacional de la Competència. La proposta s’ha de 
notificar als interessats perquè, en un termini de quinze dies, formulin les al·legacions que 
considerin oportunes.

Article 37. Altres actuacions del Consell de la Comissió Nacional de la Competència.

1. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència, en qualsevol moment de la 
fase de resolució de l’expedient sancionador, es pot pronunciar sobre la condició d’interessat 
de totes les persones que acreditin interessos legítims d’acord amb l’article 31 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

2. De conformitat amb l’article 51.3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el Consell de la 
Comissió Nacional de la Competència també pot acordar la celebració d’una vista, amb la 
sol·licitud prèvia dels interessats o quan la consideri adequada per a l’anàlisi o enjudiciament 
de les pretensions objecte de l’expedient. Aquesta sol·licitud ha de contenir la informació a 
què fa referència l’article 19.1 d’aquest Reglament.

3. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència ha de notificar a la resta 
d’interessats la sol·licitud de vista, amb la finalitat que puguin manifestar, en el termini que 
se’ls indiqui, la seva voluntat d’assistir-hi i, en aquest cas, aportar la informació a què fa 
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referència l’article 19.1 d’aquest Reglament. El Consell de la Comissió Nacional de la 
Competència ha de comunicar als interessats que hagin sol·licitat assistir a la vista oral la 
data i l’hora de la seva celebració.

Article 38. Contingut de la resolució.

1. Les resolucions del Consell de la Comissió Nacional de la Competència han de 
contenir els antecedents de l’expedient, els fets provats, els seus autors, la qualificació 
jurídica i els fonaments jurídics de la decisió.

2. Així mateix, de conformitat amb l’article 53.1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, a les 
seves resolucions, el Consell de la Comissió Nacional de la Competència ha de declarar, 
segons els casos, l’existència de conductes prohibides per la Llei de defensa de la 
competència i/o pels articles 81 i 82 del Tractat de la Comunitat Europea; l’existència de 
conductes que, per la seva escassa importància, no siguin capaces d’afectar de manera 
significativa la competència o en què no ha estat acreditada l’existència de pràctiques 
prohibides.

3. Igualment, en virtut de l’article 53.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el Consell de la 
Comissió Nacional de la Competència pot ordenar la cessació de les conductes prohibides en un 
termini determinat, imposar condicions o obligacions, estructurals o de comportament, 
ordenar la remoció dels efectes de les pràctiques prohibides contràries a l’interès públic, 
imposar multes, arxivar actuacions i prendre qualssevol altres mesures que la Llei de 
defensa de la competència l’autoritzi a adoptar.

Article 39. Terminació convencional dels procediments sancionadors.

1. De conformitat amb l’article 52 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, en qualsevol moment 
del procediment previ a l’elevació de l’informe proposta que preveu l’article 50.4 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, la Direcció d’Investigació, a proposta dels presumptes autors de les 
conductes prohibides, pot acordar l’inici de les actuacions tendents a la terminació 
convencional d’un procediment sancionador en matèria d’acords i pràctiques prohibides. 
Aquest acord d’inici de la terminació convencional s’ha de notificar als interessats, i s’ha 
d’indicar si queda suspès el còmput del termini màxim del procediment fins a la conclusió 
de la terminació convencional.

2. Els presumptes infractors han de presentar la seva proposta de compromisos 
davant la Direcció d’Investigació en el termini que aquesta Direcció d’Investigació fixi a 
l’acord d’iniciació de la terminació convencional, que no pot ser superior a tres mesos. 
Aquesta proposta s’ha de traslladar al Consell de la Comissió Nacional de la Competència 
perquè en tingui coneixement.

3. Si els presumptes infractors no presenten els compromisos en el termini assenyalat 
per la Direcció d’Investigació s’ha de considerar que desisteixen de la seva petició de 
terminació convencional, i s’ha de continuar la tramitació del procediment sancionador. 
Així mateix, s’entén que els presumptes infractors desisteixen de la seva petició si, una 
vegada presentats els compromisos davant la Direcció d’Investigació i havent considerat 
aquesta Direcció d’Investigació que els compromisos no resolen adequadament els efectes 
sobre la competència derivats de les conductes objecte de l’expedient o no garanteixen 
suficientment l’interès públic, els presumptes infractors no presenten, en el termini establert 
a aquest efecte per la Direcció d’Investigació, nous compromisos que, segons el parer 
d’aquesta, resolguin els problemes detectats.

4. La proposta de compromisos l’ha de trametre la Direcció d’Investigació als altres 
interessats amb la finalitat que puguin adduir, en el termini que s’assenyali, totes les 
al·legacions que creguin convenients.

5. La Direcció d’Investigació ha d’elevar al Consell de la Comissió Nacional de la 
Competència la proposta de terminació convencional per a la seva adopció i incorporació 
a la resolució que posi fi al procediment. Rebuda la proposta de terminació convencional i, 
si s’escau, informada la Comissió Europea d’acord amb el que preveu l’article 11.4 del 
Reglament (CE) núm. 1/2003 del Consell, de 16 de desembre de 2002, relatiu a l’aplicació 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 50 • Dimecres 27 de febrer de 2008 • Secc. I. Pàg. 22

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

36
46

-C

de les normes sobre competència previstes als articles 81  i 82 del Tractat, el Consell de la 
Comissió Nacional de la Competència pot:

a) Resoldre l’expedient sancionador per terminació convencional, i estimar adequats 
els compromisos presentats.

b) Resoldre que els compromisos presentats no resolen adequadament els efectes 
sobre la competència derivats de les conductes objecte de l’expedient o no garanteixen 
suficientment l’interès públic, cas en què pot concedir un termini perquè els presumptes 
infractors presentin davant el Consell de la Comissió Nacional de la Competència nous 
compromisos que resolguin els problemes detectats. Si, transcorregut aquest termini, els 
presumptes infractors no han presentat nous compromisos, s’ha de considerar que 
desisteixen de la seva petició i el Consell de la Comissió Nacional de la Competència ha 
d’instar la Direcció d’Investigació perquè continuï el procediment sancionador.

6. La resolució que posi fi al procediment mitjançant la terminació convencional ha 
d’establir com a contingut mínim:

a) la identificació de les parts que siguin obligades pels compromisos,
b) l’àmbit personal, territorial i temporal dels compromisos,
c) l’objecte dels compromisos i el seu abast, i
d) el règim de vigilància del compliment dels compromisos.

7. L’incompliment de la resolució que posi fi al procediment mitjançant la terminació 
convencional té la consideració d’infracció molt greu d’acord amb el que estableix l’article 
62.4.c) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, i també pot determinar la imposició de multes 
coercitives d’acord amb el que estableixen l’article 67 de la Llei de defensa de la competència 
i l’article 21 del present Reglament, així com, si s’escau, l’obertura d’un expedient 
sancionador per infracció dels articles 1, 2 o 3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

Secció 3a De leS meSureS cautelarS

Article 40. Classes de mesures cautelars.

1. D’acord amb el que estableix l’article 54 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el Consell 
de la Comissió Nacional de la Competència pot adoptar, entre d’altres, les següents 
mesures cautelars tendents a assegurar l’eficàcia de la resolució:

a) Ordres de cessació o d’imposició de condicions determinades per evitar el dany 
que puguin causar les conductes a què es refereix l’expedient.

b) Fiança de qualsevol classe declarada suficient pel Consell de la Comissió Nacional 
de la Competència per respondre de la indemnització dels danys i perjudicis que es puguin 
causar.

2. No es poden dictar mesures cautelars que puguin originar perjudicis irreparables 
als interessats o que impliquin violació de drets fonamentals.

Article 41. Adopció i règim jurídic de les mesures cautelars.

1. La Direcció d’Investigació, durant la fase d’instrucció del procediment sancionador, 
pot proposar al Consell de la Comissió Nacional de la Competència, d’ofici o a instància 
dels interessats, l’adopció de mesures cautelars. Si les mesures cautelars les han sol·licitat 
els interessats, la Direcció d’Investigació, en el termini de dos mesos a comptar de la 
presentació de la sol·licitud o, si s’escau, de l’adopció de l’acord d’incoació, ha d’elevar la 
proposta al Consell de la Comissió Nacional de la Competència, i sense perjudici d’això la 
petició només es pot considerar desestimada per silenci negatiu transcorregut el termini 
màxim de tres mesos, que s’ha de computar d’acord amb el que preveu l’article 36.6 de la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol.

2. Quan, durant la fase de resolució del procediment sancionador, els interessats 
sol·licitin al Consell de la Comissió Nacional de la Competència l’adopció de mesures 
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cautelars o aquest Consell consideri que l’esmentada adopció és necessària, ha de 
sol·licitar informe a la Direcció d’Investigació sobre la seva procedència. Si les mesures 
cautelars les han sol·licitat els interessats, la Direcció d’Investigació ha d’elevar el seu 
informe en el termini de dos mesos a comptar de la petició d’informe feta pel Consell de la 
Comissió Nacional de la Competència.

3. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència, una vegada rebuda la 
proposta o, si s’escau, l’informe de la Direcció d’Investigació, ha d’escoltar els interessats 
en el termini de cinc dies, transcorreguts els quals ha de resoldre sobre la procedència de 
les mesures.

4. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència, d’ofici o a instància dels 
interessats, i amb l’informe previ de la Direcció d’Investigació, pot acordar, en qualsevol 
moment de la tramitació del procediment sancionador, la suspensió, modificació o revocació 
de les mesures cautelars en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no es puguin 
conèixer en el moment de la seva adopció, i ha de concedir als interessats un termini de 5 
dies perquè al·leguin tot el que considerin pertinent per a la defensa dels seus drets i 
interessos.

5. Les mesures cautelars cessen quan s’adopti la resolució del Consell de la Comissió 
Nacional de la Competència que posi fi al procediment i en cap cas la seva proposta, 
adopció, suspensió, modificació o revocació suspèn la tramitació del procediment.

6. D’acord amb el que disposa l’article 67 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, en cas 
d’incompliment de les mesures cautelars acordades, el Consell de la Comissió Nacional de 
la Competència pot imposar multes coercitives que es regeixen pel que disposa l’article 21 
del present Reglament.

Secció 4a De la vigilància

Article 42. Vigilància del compliment de les obligacions i resolucions del Consell de la 
Comissió Nacional de la Competència.

1. Als efectes del que estableix l’article 41 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el Consell 
de la Comissió Nacional de la Competència, en adoptar la resolució o l’acord que imposi 
una obligació, ha d’advertir el seu destinatari del termini de què disposa per complir-lo i de 
la quantia de la multa coercitiva que, en cas d’incompliment, se li pot imposar per cada dia 
de retard en els termes que preveu l’article 67 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

2. Una vegada que la resolució o l’acord siguin executius, la Direcció d’Investigació 
ha de portar a terme totes les actuacions que calguin per vigilar-ne el compliment.

3. Quan la Direcció d’Investigació consideri que hi ha un possible incompliment de 
les obligacions i resolucions del Consell de la Comissió Nacional de la Competència, pot 
elaborar un informe de vigilància que s’ha de notificar als interessats perquè, en el termini 
de quinze dies, formulin les al·legacions que tinguin per convenients.

4. Rebudes les al·legacions dels interessats i, si s’escau, practicades les actuacions 
addicionals que es considerin necessàries, la Direcció d’Investigació ha de trametre 
l’informe de vigilància al Consell de la Comissió Nacional de la Competència als efectes 
que el Consell declari el compliment de les obligacions imposades, o bé en declari 
l’incompliment.

5. La resolució del Consell de la Comissió Nacional de la Competència que declari 
l’incompliment d’una obligació pot imposar la multa coercitiva corresponent, segons el que 
estableix l’article 21 d’aquest Reglament.

Secció 5a Del proceDiment De Declaració D’inaplicabilitat

Article 43. Declaracions d’inaplicabilitat.

1. D’acord amb el que disposa l’article 6 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el procediment 
de declaració d’inaplicabilitat l’ha d’iniciar d’ofici la Direcció d’Investigació, ja sigui a 
iniciativa pròpia o del Consell de la Comissió Nacional de la Competència, amb l’elaboració 
d’una proposta de declaració d’inaplicabilitat després de valorar el compliment de les 
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condicions que preveu l’esmentat article 6 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, que s’ha 
d’elevar al Consell de la Comissió Nacional de la Competència.

2. Per a l’elaboració de la proposta de declaració d’inaplicabilitat, la Direcció 
d’Investigació ha de dur a terme les actuacions que siguin necessàries, i ha de sol·licitar 
les dades, informacions i material probatori rellevants.

3. Rebuda la proposta de declaració d’inaplicabilitat, el Consell de la Comissió 
Nacional de la Competència pot instar la Direcció d’Investigació perquè practiqui proves o 
realitzi actuacions complementàries amb la finalitat d’aclarir qüestions necessàries per a la 
formació del seu criteri.

4. Amb caràcter previ a l’adopció de la declaració d’inaplicabilitat pel Consell de la 
Comissió Nacional de la Competència, el Consell ha de demanar un informe al Consell de 
Defensa de la Competència, que l’ha d’emetre en el termini d’un mes.

5. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència pot sotmetre a consulta 
pública la proposta de declaració d’inaplicabilitat, amb la finalitat que s’hi presentin 
observacions, durant un termini no inferior a quinze dies.

Secció 6a De la retiraDa De l’exempció per categorieS

Article 44. Inici del procediment de retirada de l’exempció per categories.

1. D’acord amb el que estableixen els corresponents reglaments d’exempció per 
categories, la Comissió Nacional de la Competència pot retirar el benefici de l’exempció 
que preveuen els apartats 4 i 5 de l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, si comprova 
que, en un cas determinat, un acord que gaudeix d’una exempció produeix efectes 
incompatibles amb les condicions que preveu l’article 1.3 de la Llei 15/2007, de 3 
de juliol.

2. Així mateix, aquest procediment es pot iniciar quan es donin les condicions de 
retirada que preveu el Reglament comunitari d’exempció per categories que sigui aplicable 
al cas concret.

Article 45. Procediment de retirada de l’exempció per categories.

1. Quan la Direcció d’Investigació consideri que hi ha indicis suficients que s’han 
produït algunes de les circumstàncies que preveu l’article anterior d’aquest Reglament, ha 
d’incoar el procediment per retirar l’exempció. L’acord d’incoació de l’expedient s’ha de 
notificar als interessats.

2. La Direcció d’Investigació ha de dur a terme la instrucció que sigui necessària per 
constatar els fets que fonamentin la retirada de l’exempció, ha de sol·licitar les dades, 
informacions i material probatori rellevants per concretar els fets i, si s’escau, ha de donar 
participació als interessats.

3. Els fets s’han de concretar i qualificar en un informe que la Direcció d’Investigació 
ha de notificar als interessats, perquè en el termini de deu dies formulin les al·legacions 
que considerin pertinents i proposin la pràctica de les proves que creguin oportunes. En el 
termini màxim de tres mesos a comptar de la data d’incoació de l’expedient de retirada, la 
Direcció d’Investigació ha d’elevar l’informe proposta al Consell de la Comissió Nacional 
de la Competència. Les proves proposades pels interessats s’han de recollir en aquest 
informe, i s’hi ha d’expressar la seva pràctica o, si s’escau, la seva denegació.

4. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència, rebut l’informe proposta de 
la Direcció d’Investigació, en pot instar la pràctica de proves diferents de les ja practicades 
en la fase d’instrucció, així com la realització d’actuacions complementàries amb la finalitat 
d’aclarir qüestions necessàries per a la formació del seu criteri. L’acord de pràctica de 
proves i de realització d’actuacions complementàries s’ha de notificar als interessats, i 
se’ls ha de concedir un termini de deu dies perquè formulin les al·legacions que considerin 
pertinents. Aquest acord ha de fixar, sempre que sigui possible, el termini per a la seva 
realització.

5. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència, concloses les actuacions i, 
si s’escau, informada la Comissió Europea d’acord amb el que preveu l’article 11.4 del 
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Reglament (CE) núm. 1/2003 del Consell, de 16 de desembre de 2002, relatiu a l’aplicació 
de les normes sobre competència previstes en els articles 81 i 82 del Tractat, ha de dictar 
i notificar la resolució en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de l’acord 
d’incoació de l’expedient. El fet que transcorri aquest termini sense que s’hagi dictat i 
notificat la resolució determina la caducitat del procediment.

6. La resolució que acordi la retirada de l’exempció ha de concedir als interessats un 
termini perquè adaptin les seves conductes a les condicions establertes a la resolució 
esmentada, amb l’advertiment que el transcurs del termini sense que s’hagin realitzat les 
adaptacions necessàries determina l’obertura del corresponent expedient sancionador i, si 
s’escau, la imposició de multes coercitives d’acord amb el que estableixen l’article 67 de la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol, i l’article 21 del present Reglament.

Secció 7a DelS proceDimentS D’exempció i De reDucció De l’import De la multa

Article 46. Presentació de les sol·licituds d’exempció del pagament de la multa.

1. El procediment d’exempció del pagament de la multa s’inicia a instància de l’empresa 
o persona física sol·licitant que hagi participat en el càrtel. El sol·licitant ha de presentar 
davant la Direcció d’Investigació una sol·licitud formal d’exempció acompanyada de tota la 
informació i elements de prova de què disposi, tenint en compte, segons escaigui, el que 
estableixen les lletres a) o b) de l’apartat 1 de l’article 65 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, 
i l’apartat tercer d’aquest article.

2. A petició del sol·licitant, la Direcció d’Investigació pot acceptar que la sol·licitud es 
presenti verbalment. Aquesta declaració, que ha d’anar acompanyada de la informació i 
dels elements de prova a què fa referència l’apartat següent, es grava a les dependències 
de la Comissió Nacional de la Competència, i se’n registra la transcripció.

3. El sol·licitant de l’exempció del pagament de la multa a l’empara del que estableix 
l’article 65.1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, ha de facilitar a la Direcció d’Investigació la 
següent informació i elements de prova:

a) El nom o raó social i l’adreça del sol·licitant.
b) El nom o raó social, la adreça de les empreses i les dades professionals de totes 

les persones físiques que participin en el càrtel o hi hagin participat.
c) Una descripció detallada del càrtel que inclogui:

Els seus objectius, activitats i funcionament.
Els productes, serveis i el territori afectats.
La durada estimada i la naturalesa del càrtel.

d) Proves del càrtel que estiguin en possessió del sol·licitant o de les quals pugui 
disposar en el moment de presentar la seva sol·licitud, en particular, proves contemporànies 
del càrtel, que permetin verificar-ne l’existència.

e) Relació de les sol·licituds d’exempció o de reducció de l’import de la multa que el 
sol·licitant, si s’escau, hagi presentat o vagi a presentar davant altres autoritats de 
competència en relació amb el mateix càrtel.

4. L’ordre de recepció de les sol·licituds d’exempció es fixa atenent la seva data i hora 
d’entrada en el registre de l’òrgan de competència al qual s’adrecin per a la seva tramitació, 
amb independència del registre en el qual s’hagin presentat. El sol·licitant pot requerir de 
l’òrgan de competència l’expedició d’un rebut de la presentació d’aquesta sol·licitud, en 
què han de constar la data i hora d’entrada en el registre de l’òrgan esmentat.

5. La Direcció d’Investigació pot concedir, amb la petició prèvia motivada del 
sol·licitant, un termini per presentar els elements probatoris del càrtel. En tot cas, l’empresa 
o persona física ha de presentar davant la Direcció d’Investigació la informació que 
assenyalen les lletres a), b), c) i e) de l’apartat 3 d’aquest article. Una vegada presentats 
els elements de prova en aquest termini, s’entén que la data de presentació de la sol·licitud 
d’exempció és la data de la sol·licitud inicial.
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Article 47. Tramitació de les sol·licituds d’exempció del pagament de la multa.

1. La Direcció d’Investigació ha d’examinar la informació i els elements de prova 
presentats i ha de comprovar si es compleixen les condicions de l’article 65.1 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, cas en què ha d’acordar l’exempció condicional del pagament de la 
multa, i ho ha de notificar a l’empresa o persona física sol·licitant.

2. Si no es compleixen les condicions que estableix l’article 65.1 de la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol, o la sol·licitud d’exempció es presenta després de la notificació del plec de 
concreció de fets, la Direcció d’Investigació ha de rebutjar la sol·licitud d’exempció, i ho ha 
de notificar al sol·licitant, el qual pot retirar la informació i els elements de prova que hagi 
presentat o pot sol·licitar a la Direcció d’Investigació que tots dos siguin examinats d’acord 
amb el que estableix l’article 66 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol. La retirada de la informació 
i els elements de prova no impedeix que la Direcció d’Investigació faci ús de les seves 
facultats d’investigació amb la finalitat d’obtenir-los.

3. L’examen de les sol·licituds d’exempció del pagament de la multa s’ha de fer 
seguint el seu ordre de recepció.

4. Si al terme del procediment sancionador el sol·licitant ha complert els requisits que 
estableix l’article 65.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el Consell de la Comissió Nacional 
de la Competència, d’acord amb la proposta de la Direcció d’Investigació, ha de concedir al 
sol·licitant l’exempció del pagament de la multa en la resolució que posi fi a aquest 
procediment. En cas contrari, el sol·licitant no es pot beneficiar de cap tracte favorable d’acord 
amb el que disposa la present secció, excepte en el supòsit d’incompliment del que estableix 
l’article 65.2.d) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, cas en què es pot concedir una reducció de 
l’import de la multa.

Article 48. Sol·licituds abreujades d’exempció.

1. En els casos en què l’empresa hagi presentat o vagi a presentar una sol·licitud 
d’exempció del pagament de la multa davant la Comissió Europea, atès que és l’autoritat 
competent particularment ben situada per conèixer del càrtel, es pot presentar davant la 
Direcció d’Investigació una sol·licitud abreujada d’exempció. Només es poden presentar 
sol·licituds abreujades en el marc del que estableix l’article 65.1.a) de la Llei 15/2007, de 3 
de juliol.

2. S’entén que la Comissió Europea és l’autoritat de competència particularment ben 
situada per conèixer del càrtel quan aquest tingui efectes sobre la competència en més de 
tres estats membres.

3. Les sol·licituds abreujades han de contenir, com a mínim, la informació següent:

a) Nom o raó social i adreça de l’empresa sol·licitant.
b) Nom o raó social i adreça de les empreses participants en el càrtel.
c) Productes i territoris afectats pel càrtel.
d) Durada estimada i naturalesa del càrtel.
e) Estats membres al territori dels quals es puguin trobar elements probatoris del 

càrtel.
f) Informació sobre les sol·licituds d’exempció o de reducció del pagament de la multa 

que el sol·licitant hagi presentat o tingui la intenció de presentar davant altres autoritats 
competents en relació amb el mateix càrtel.

La Direcció d’Investigació pot requerir al sol·licitant la presentació d’informació 
addicional, i establir un termini per fer-ho.

4. L’ordre de recepció de les sol·licituds abreujades es fixa atenent la seva data i hora 
d’entrada en el Registre de la Comissió Nacional de la Competència, amb independència 
del registre en el qual s’hagin presentat. El sol·licitant pot requerir a la Comissió Nacional de 
la Competència l’expedició d’un rebut de la presentació d’aquesta sol·licitud, en què han de 
constar la data i hora d’entrada en el Registre de la Comissió Nacional de la Competència.

5. En el supòsit que la Comissió Nacional de la Competència sigui finalment l’autoritat 
competent que conegui del càrtel, l’empresa ha de completar la sol·licitud abreujada 
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d’exempció amb la informació i els elements de prova pertinents, i per fer-ho disposa d’un 
termini de deu dies a comptar de la data en què la Comissió Europea li notifiqui l’assignació 
del cas a favor de la Comissió Nacional de la Competència.

Article 49. Sol·licituds de reducció de l’import de la multa.

1. L’empresa o persona física que sol·liciti la reducció de l’import de la multa ha de 
facilitar a la Comissió Nacional de la Competència elements de prova que aportin un valor 
afegit significatiu respecte als elements de què aquesta Comissió disposi.

2. S’entén que aporten un valor afegit significatiu els elements de prova que, ja sigui 
per la seva naturalesa, ja pel seu nivell de detall, permetin augmentar la capacitat de la 
Comissió Nacional de la Competència de provar els fets de què es tracti.

Article 50. Presentació i tramitació de les sol·licituds de reducció de l’import de la multa.

1. El procediment de reducció de l’import de la multa s’inicia a instància de l’empresa 
o persona física que hagi participat en el càrtel, la qual ha de presentar a aquest efecte, 
davant la Direcció d’Investigació, una sol·licitud formal, juntament amb els elements de 
prova corresponents, d’acord amb el que preveu l’article 46.3 d’aquest Reglament. A petició 
del sol·licitant, la Direcció d’Investigació pot acceptar que la sol·licitud es presenti 
verbalment, acompanyada de la corresponent informació i elements de prova, es grava a 
les dependències de la Comissió Nacional de la Competència i se’n registra la 
transcripció.

2. L’ordre de recepció de les sol·licituds de reducció de l’import de la multa s’ha de 
fixar atenent la seva data i hora d’entrada en el registre de l’òrgan competent al qual 
s’adrecen per a la seva tramitació, amb independència del registre en el qual s’hagin 
presentat. El sol·licitant pot requerir l’òrgan de competència perquè expedeixi un rebut de 
la presentació d’aquesta sol·licitud, en què han de constar la data i hora d’entrada en el 
registre de l’òrgan esmentat.

3. La Direcció d’Investigació pot acceptar sol·licituds de reducció de l’import de la 
multa presentades després de la notificació del plec de concreció de fets quan, tenint en 
compte la informació que figuri a l’expedient, la naturalesa o el contingut dels elements de 
prova aportats pel sol·licitant ho justifiquin així.

4. La Direcció d’Investigació no ha d’examinar els elements de prova presentats per 
una empresa o persona física que sol·liciti la reducció de l’import de la multa sense abans 
haver-se pronunciat sobre l’exempció condicional relativa a sol·licituds prèvies d’exempció 
relacionades amb el mateix càrtel.

5. La Direcció d’Investigació, com a molt tard en el moment de notificar el plec de 
concreció de fets que preveu l’article 50.3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, ha de comunicar 
a l’empresa o persona física sol·licitant la seva proposta al Consell de la Comissió Nacional 
de la Competència sobre la reducció de l’import de la multa perquè es compleixen els 
requisits que estableix l’article 66.1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, o bé l’ha d’informar 
que la dita proposta no és procedent perquè no es compleixen els requisits per obtenir la 
reducció.

Si la sol·licitud de reducció de l’import de la multa es va presentar després de notificar 
el plec de concreció de fets, la Direcció d’Investigació ha de comunicar al sol·licitant la 
seva proposta sobre la reducció de l’import de la multa a la proposta de resolució que 
preveu l’article 50.4 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

6. D’acord amb el que preveu l’article 34.1 d’aquest Reglament, la Direcció 
d’Investigació ha d’incloure a la proposta de resolució la seva proposta de reducció de 
l’import de la multa. La proposta de reducció s’ha de fer dins dels intervals que correspongui 
segons el que disposa l’article 66.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

7. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència ha de fixar el percentatge 
de reducció aplicable a cada empresa o persona física en la resolució que posi fi al 
procediment sancionador.
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Article 51. Tractament de les sol·licituds d’exempció o de reducció de l’import de la 
multa.

1. La Comissió Nacional de la Competència ha de tractar com a confidencial el fet 
mateix de la presentació d’una sol·licitud d’exempció o de reducció de l’import de la multa, 
i ha de formar una peça separada especial amb totes les dades o els documents de la 
sol·licitud que consideri de caràcter confidencial, inclosa, en tot cas, la identitat del 
sol·licitant.

2. D’acord amb el que disposa l’article 50.3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, els 
interessats han de tenir accés a les dades o documents que, formant una peça separada 
especial de confidencialitat, siguin necessaris per respondre al plec de concreció de fets.

3. Sense perjudici del que preveu l’apartat anterior, no es poden obtenir còpies de 
qualsevol declaració del sol·licitant d’exempció o de reducció de l’import de la multa que 
hagi realitzat el sol·licitant de manera específica per presentar-la juntament amb la sol·licitud 
corresponent.

Article 52. Deure de cooperació dels sol·licitants d’exempció o de reducció de l’import de 
la multa.

Als efectes del que estableixen els articles 65.2.a) i 66.1.b) de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol, s’entén que el sol·licitant de l’exempció o de la reducció de l’import de la multa 
coopera plenament, contínuament i diligentment amb la Comissió Nacional de la 
Competència quan, al llarg de tot el procediment, compleix els requisits següents:

a) Facilita sense dilació a la Direcció d’Investigació tota la informació i els elements 
de prova rellevants relacionats amb el presumpte càrtel que estiguin en poder seu o a la 
seva disposició.

b) Està a la disposició de la Direcció d’Investigació per respondre sense demora a 
qualsevol requeriment que pugui contribuir a l’aclariment dels fets.

c) Facilita a la Direcció d’Investigació entrevistes amb els empleats i directius actuals 
de l’empresa i, si s’escau, amb els directius anteriors.

d) S’absté de destruir, falsificar o ocultar informació o elements de prova rellevants 
relatius al presumpte càrtel.

e) S’absté de divulgar la presentació de la sol·licitud d’exempció o de reducció de 
l’import de la multa, així com el seu contingut, abans de la notificació del plec de concreció 
de fets o del moment que, si s’escau, s’acordi amb la Direcció d’Investigació.

Article 53. Mecanismes de coordinació amb els òrgans competents de les comunitats 
autònomes en els procediments d’exempció de l’import de la multa.

1. En els supòsits en què la sol·licitud d’exempció es formuli davant una autoritat 
autonòmica competent, l’òrgan competent de l’esmentada comunitat autònoma, amb 
caràcter previ a la resolució sobre l’exempció condicional, ha de notificar la sol·licitud 
d’exempció a la Comissió Nacional de la Competència, acompanyada de tota la informació 
i elements de prova de què disposi. Aquesta notificació ha d’expressar l’òrgan, estatal o 
autonòmic, que consideri competent, en aplicació dels mecanismes de coordinació i 
assignació de competències que preveu 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.

2. Igualment, amb caràcter previ a la resolució sobre l’exempció condicional, la 
Direcció d’Investigació ha de notificar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma les 
sol·licituds d’exempció, acompanyada de tota la informació i elements de prova de què 
disposi, en els supòsits en què sigui aplicable la Llei 1/2002, de 21 de febrer, i les conductes 
denunciades no afectin un àmbit superior al de la seva comunitat autònoma. En aquesta 
notificació, la Direcció d’Investigació ha d’expressar l’òrgan, estatal o autonòmic, que 
consideri competent.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 50 • Dimecres 27 de febrer de 2008 • Secc. I. Pàg. 29

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

36
46

-C

3. Si, en aplicació de l’article 2.4 de la Llei 1/2002, de 21 de febrer, es produeix un 
canvi d’assignació d’autoritat competent, s’ha de reconèixer l’exempció condicional 
prèviament acordada.

CAPÍTOL III

Del procediment de control de concentracions econòmiques

Secció 1a De la notificació

Article 54. Notificació de concentració econòmica.

1. La notificació que preveuen els articles 55 i 56 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, es 
pot fer des que hi hagi projecte o acord de concentració. A aquests efectes, es considera 
que hi ha projecte o acord:

a) En els supòsits d’adquisició del control, hi ha projecte o acord de concentració des 
del moment en què els partícips consentin a realitzar l’operació que origina la concentració, 
i determinen la forma, el termini i les condicions en què s’executa.

Quan els partícips són societats, es considera que hi ha acord quan l’ha adoptat l’òrgan 
d’administració, encara que per aplicació de normes legals o estatutàries és necessari 
que l’adopti o el ratifiqui posteriorment un altre òrgan societari.

b) Quan es tracti d’una oferta pública d’adquisició, sempre que hi hagi acord del 
consell d’administració de les oferents i s’hagi anunciat públicament la seva intenció de 
presentar aquesta oferta.

c) En el cas de fusions de societats, s’entén que hi ha projecte o acord de concentració 
quan es compleixi el que disposa la normativa societària.

2. L’existència de clàusules que de qualsevol manera condicionin la futura formalització 
o execució dels acords esmentats no eximeix del compliment del deure de notificar.

3. Si una vegada notificat el projecte de concentració i prèviament a la resolució de 
l’expedient, les parts desisteixen e la concentració, immediatament el notificador ha de 
posar en coneixement de la Direcció d’Investigació aquesta circumstància, acreditant-la 
formalment, i amb això el Consell de la Comissió Nacional de la Competència pot acordar 
sense cap més tràmit l’arxivament de les actuacions.

Article 55. Notificació mitjançant representant.

1. Les parts obligades a notificar d’acord amb l’article 9 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol, ho poden fer per elles mateixes o mitjançant un representant degudament acreditat.

2. Si la notificació la presenta una persona diferent de les obligades a notificar d’acord 
amb l’article 9 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, o que no tingui representació degudament 
acreditada, la Direcció d’Investigació ha de dictar resolució d’inadmissió a tràmit de la 
notificació.

Article 56. Forma i contingut de la notificació.

1. La notificació que preveuen els articles 55 i 56 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, 
s’ha de presentar a la Comissió Nacional de la Competència seguint el model oficial de 
formulari ordinari de notificació que figura com a annex II, o el model oficial de formulari 
abreujat que figura com a annex III en els supòsits que preveu l’article 56 de la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol. En el cas de notificació conjunta, s’ha de fer servir un sol formulari.

Addicionalment, el notificador pot aportar totes les anàlisis, els informes o els estudis 
que s’hagin portat a terme i consideri rellevants amb relació a la concentració.

2. L’obligat a notificar pot adreçar a la Direcció d’Investigació un esborrany confidencial de 
formulari de notificació amb la finalitat d’aclarir els aspectes formals o substantius de la 
concentració, sense que això suposi la meritació de la taxa que preveu l’article 23 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol.
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3. Sense perjudici que la Direcció d’Investigació pugui requerir al notificador informació 
addicional en qualsevol moment del procediment, s’entén que la recepció de forma deguda 
de la notificació a la qual es refereix l’article 55.1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, es 
produeix, en tot cas, quan estiguin emplenats tots els apartats del formulari de notificació.

Sense perjudici d’això, amb la sol·licitud motivada prèvia del notificador, la Direcció 
d’Investigació pot eximir de la presentació de determinats apartats o documents previstos 
en el formulari de notificació.

4. Si la notificació no es presenta de forma deguda, la Direcció d’Investigació pot 
dictar resolució d’inadmissió a tràmit de la notificació.

5. La Direcció d’Investigació ha de comunicar al notificador la data en què s’ha rebut 
de forma deguda la notificació a la Comissió Nacional de la Competència, així com la data 
en la qual venç inicialment el termini màxim per emetre resolució en la primera fase.

6. Una vegada rebuda de forma deguda la notificació, si la Direcció d’Investigació 
comprova que falta informació o que s’ha de completar la informació que conté qualsevol 
dels apartats del formulari de notificació, ha de requerir el notificador perquè solucioni 
aquesta falta d’informació en un termini de deu dies. En cas que no es produeixi l’esmena 
dins de termini, es considera que el notificador desisteix de la seva petició, encara que això 
no impedeix que la Direcció d’Investigació pugui iniciar d’ofici l’expedient de control de 
concentracions, d’acord amb el que preveu l’article 9.5 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

7. El notificador ha d’informar immediatament la Comissió Nacional de la Competència 
sobre qualsevol modificació rellevant que pugui afectar el contingut del formulari de la 
notificació de la concentració durant la tramitació de l’expedient.

8. Conforme al que preveu l’article 37.4 de la  Llei 15/2007, de 3 de juliol, la Direcció 
d’Investigació pot acordar l’ampliació del termini de resolució quan:

a) Es presumeixi que la informació aportada pel notificador sigui enganyosa o falsa, 
sense perjudici del que disposa l’article 62 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol;

b) es produeixi una modificació essencial en els fets que conté la notificació amb 
posterioritat a aquesta i que el notificador conegui o hagi hagut de conèixer, sempre que 
l’esmentada modificació pugui tenir un efecte significatiu sobre l’avaluació de la 
concentració;

c) aparegui nova informació amb posterioritat a la notificació que el notificador 
conegui o hagi hagut de conèixer, sense perjudici que la Comissió Nacional de la 
Competència n’hagi estat informada, sempre que aquesta nova informació pugui tenir un 
efecte significatiu sobre l’avaluació de la concentració.

Article 57. Formulari abreujat de notificació.

1. D’acord amb el que disposa l’article 56 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el formulari 
abreujat de notificació s’ha d’utilitzar amb la finalitat de notificar concentracions quan es 
compleixi, entre altres, un dels supòsits següents:

a) Quan cap de les partícips en la concentració dugui a terme activitats econòmiques 
en el mateix mercat geogràfic i de producte de referència o en mercats relacionats 
ascendentment o descendentment dins del procés de producció i comercialització en els 
quals operi qualsevol altra de les partícips en l’operació.

b) Quan la participació de les parts en els mercats, per la seva escassa importància, 
no sigui susceptible d’afectar significativament la competència. Es considera que hi ha una 
participació de menor importància quan en una concentració de les definides a l’article 8 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol:

1r Les partícips en la concentració no assoleixin una quota conjunta superior al 15 
per cent en el mateix mercat de producte o servei en l’àmbit nacional o en un mercat 
geogràfic definit dins d’aquest, o en el cas d’assolir una quota conjunta superior al 15 per 
cent i inferior al 30 per cent, sigui amb una addició de quota no superior al 2 per cent, i

2n Les partícips en la concentració no assoleixin una quota individual o conjunta del 
25% en un mercat de producte verticalment relacionat amb un mercat de producte en el 
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qual operi qualsevol altra part de la concentració en l’àmbit nacional o en un mercat 
geogràfic definit dins d’aquest.

c) Quan una part adquireixi el control exclusiu d’una o diverses empreses o parts 
d’empresa sobre les quals ja té el control conjunt.

d) Quan, tractant-se d’una empresa en participació, aquesta no exerceixi ni hagi 
previst exercir activitats dins del territori espanyol o quan les esmentades activitats siguin 
marginals. Es considera que les activitats d’una empresa en participació són marginals a 
Espanya quan el seu volum de negocis no superi o previsiblement no hagi de superar els 
6 milions d’euros.

2. La Direcció d’Investigació és la competent per requerir del notificador la presentació 
d’un formulari ordinari d’acord amb el que preveu l’article 56.2 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol, entre altres, en els supòsits següents:

a) En els casos en què és difícil definir els mercats de referència, els casos en què 
una part sigui un nou operador o un operador en potència o un titular d’una patent 
important;

b) en els casos en què no sigui possible determinar adequadament les quotes de 
mercat de les parts;

c) en els mercats amb altes barreres a l’entrada, amb un alt grau de concentració o 
amb problemes coneguts de competència;

d) quan almenys dues de les parts de la concentració estiguin presents en mercats 
adjacents estretament relacionats;

e) en les operacions que puguin plantejar problemes de coordinació;
f) quan una part adquireixi el control exclusiu d’una empresa en participació de la 

qual ja tingui el control conjunt, quan la part que adquireix i l’empresa en participació 
tinguin conjuntament una posició de mercat fort o quan l’empresa en participació i la part 
que adquireix tinguin posicions fortes en mercats verticalment relacionats;

g) quan el formulari abreujat contingui informació incorrecta o enganyosa.

Article 58. Aixecament de la suspensió de l’execució.

1. D’acord amb el que estableix l’article 9.6 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el 
notificador pot sol·licitar en qualsevol moment del procediment, i fins i tot en presentar 
l’esborrany confidencial de formulari de notificació, l’aixecament de la suspensió total o 
parcial de l’execució d’aquesta.

2. El notificador ha de sol·licitar l’aixecament total o parcial de la suspensió de 
l’execució mitjançant un escrit motivat en el qual ha d’exposar els perjudicis que pugui 
causar la suspensió a la concentració i, si s’escau, ha de presentar a la Direcció 
d’Investigació compromisos tendents a eliminar els possibles efectes negatius que 
l’execució de la concentració pugui causar a la competència efectiva.

3. L’aixecament de la suspensió de l’execució l’ha d’acordar el Consell de la Comissió 
Nacional de la Competència a proposta de la Direcció d’Investigació.

Article 59. Consulta prèvia a la notificació.

1. La consulta a què es refereix l’article 55.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, l’ha 
d’adreçar per escrit a la Direcció d’Investigació qualsevol de les empreses partícips en la 
concentració.

2. Correspon a la Direcció d’Investigació la tramitació de les consultes prèvies i al 
Consell de la Comissió Nacional de la Competència la seva resolució a proposta de la 
Direcció d’Investigació.

3. En l’esmentada consulta s’ha de facilitar a la Direcció d’Investigació una descripció de 
la concentració i de les parts que hi intervenen, del volum de negocis de les empreses partícips 
en l’últim exercici comptable, d’acord amb el que estableix l’article 8 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol, i tota la informació necessària per determinar els mercats rellevants i les quotes de les 
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empreses que en són partícips, d’acord amb les seccions 5a i 6a del model oficial de 
notificació que preveu l’annex II.

4. Si la informació subministrada és considerada insuficient, la Direcció d’Investigació 
pot requerir les parts perquè aportin la informació addicional, amb indicació que, si no ho 
fan així, es considera que han desistit de la seva consulta, sense perjudici del que preveu 
l’article 9.5 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

5. En els casos en què la consulta formulada no s’adequa a l’objecte que estableix 
l’article 55.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, la Direcció d’Investigació ha de dictar resolució 
d’inadmissió a tràmit de la consulta.

6. Les actuacions a les quals es refereix l’article 55.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, 
tenen caràcter confidencial.

Article 60. Taxa per anàlisi i estudi de les operacions de concentració.

1. La taxa l’ha d’autoliquidar el subjecte passiu. L’ingrés de les autoliquidacions es 
pot fer en les entitats de dipòsit autoritzades per actuar com a entitats col·laboradores en 
la recaptació, conforme al que disposen el Reglament general de recaptació i l’Ordre de 4 
de juny de 1998, per la qual es regulen determinats aspectes de la gestió recaptadora de 
les taxes que constitueixen drets de la hisenda pública. Alternativament, el pagament de la 
taxa es pot fer per via telemàtica.

2. La quantia de la taxa s’ha de calcular conforme al que preveuen els apartats 5 i 6 de 
l’article 23 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol. Als efectes del càlcul del volum de negocis global 
a Espanya del conjunt de partícips, s’ha de tenir en compte l’últim exercici comptable i s’ha de 
calcular conforme al que preveu l’article 5 d’aquest Reglament.

3. Quan s’hagi ingressat una quota tributària inferior a la que s’hauria hagut d’ingressar 
d’acord amb l’apartat 3 del present article, el notificador està obligat a realitzar la 
corresponent liquidació complementària.

4. El notificador també està obligat a realitzar la liquidació complementària 
corresponent quan hagi presentat el formulari de notificació abreujat i la Direcció 
d’Investigació li hagi exigit la presentació del formulari ordinari, d’acord amb el que preveu 
l’article 57.2 d’aquest Reglament.

5. D’acord amb la normativa sobre taxes, una vegada elaborat l’informe en primera 
fase al qual es refereix l’article 57 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, s’han de retornar, amb 
la sol·licitud prèvia del notificador, les quantitats ingressades per la taxa quan:

a) L’operació notificada no sigui una concentració de les que preveu l’article 7 de la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol,

b) tractant-se d’una concentració de les que preveu l’article 7 de la Llei 15/2007, de 3 
de juliol, no compleixi els requisits de notificació obligatòria que preveu l’article 8 de 
l’esmentada Llei,

c) es tracti d’una concentració que Espanya hagi decidit trametre a la Comissió 
Europea d’acord amb l’article 22 del Reglament (CE) núm. 139/2004 del Consell, de 20 de 
gener de 2004, sobre el control de les concentracions entre empreses.

Secció 2a Del proceDiment

Article 61. Confidencialitat de l’expedient.

1. D’acord amb l’article 27.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el fet de la iniciació d’un 
expedient de control de concentracions ha de ser públic, en particular, la data de presentació 
de la notificació, els noms de les empreses partícips, el sector econòmic afectat i una 
descripció sumària de l’operació.

2. Sense perjudici del que preveu l’apartat anterior, les actuacions que en relació 
amb la notificació porti a terme la Direcció d’Investigació tenen caràcter confidencial fins a 
la resolució del Consell de la Comissió Nacional de la Competència tant en primera fase 
com en segona fase.
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3. Dictada la resolució del Consell de la Comissió Nacional de la Competència en 
primera fase o en segona fase, s’han de notificar la resolució i l’informe que preveuen els 
articles 57 i 58 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, al notificador perquè, en el termini de cinc 
dies, pugui sol·licitar motivadament a la Direcció d’Investigació la declaració de 
confidencialitat dels continguts que consideri confidencials. Una vegada rebuda la sol·licitud 
de declaració de confidencialitat, la Direcció d’Investigació ha d’emetre resolució sobre 
aquesta en el termini de 10 dies.

4. Si el notificador no ha sol·licitat la declaració de confidencialitat dins el termini de 
cinc dies esmentat, s’entén que no hi ha continguts confidencials i es poden publicar 
immediatament en la seva totalitat la resolució i l’informe corresponents.

Article 62. Procediment en la primera fase.

1. Rebuda de forma deguda la notificació o d’ofici, d’acord amb el que preveu l’article 
9.5 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, la Direcció d’Investigació ha d’iniciar el procediment 
de control de concentracions, ha de formar expedient i ha de procedir a l’anàlisi de la 
concentració, elevant al Consell de la Comissió Nacional de la Competència un informe i 
una proposta de resolució basada en l’informe, en què expressi el seu criteri sobre si la 
concentració notificada pot obstaculitzar el manteniment de la competència efectiva en tot 
el mercat nacional o en part d’aquest mercat. D’acord amb el que disposa l’article 57.2 de 
la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el Consell de la Comissió Nacional de la Competència ha de 
dictar resolució en primera fase.

2. Quan l’operació analitzada no reuneixi els requisits que preveuen els articles 7 i 8 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, amb l’informe previ de la Direcció d’Investigació, el Consell 
de la Comissió Nacional de la Competència pot emetre resolució sobre si l’operació s’ha 
de tractar com un acord d’empreses subjecte a les normes sobre acords i pràctiques 
restrictives o abusives de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

Article 63. Informe dels reguladors sectorials.

1. Als efectes de l’article 17.2.c) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, la Direcció 
d’Investigació ha de sol·licitar un informe al regulador sectorial, que s’ha d’acompanyar 
d’una còpia de la notificació presentada.

2. En la sol·licitud d’informe s’ha de fixar un termini perquè el regulador sectorial 
l’emeti. Transcorregut aquest termini, la Direcció d’Investigació pot acordar aixecar la 
suspensió del termini, sense perjudici del que preveu l’article 37.2.d) de la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol.

Article 64. Aplicació del Reglament (CE) núm. 139/2004, del Consell, de 20 de gener de 
2004, sobre el control de les concentracions entre empreses.

Quan la Comissió Europea trameti una concentració d’acord amb l’article 4.4 o amb 
l’article 9 del Reglament (CE) núm. 139/2004 del Consell, de 20 de gener de 2004, sobre 
el control de les concentracions entre empreses, els obligats legalment a notificar han de 
presentar davant la Comissió Nacional de la Competència el formulari de notificació, 
d’acord amb la Llei 15/2007, de 3 de juliol, i aquest Reglament. La Direcció d’Investigació 
ha d’iniciar el procediment de control de concentracions, formar expedient i tramitar-lo 
d’acord amb el que preveuen la Llei 15/2007, de 3 de juliol, i la seva normativa de 
desplegament.

Article 65. Instrucció del procediment en la segona fase.

1. Una vegada el Consell de la Comissió Nacional de la Competència acordi iniciar la 
segona fase del procediment, la nota succinta a què fa referència l’article 58.1 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, s’ha de comunicar al notificador per tal que aquest manifesti per 
escrit, en el termini màxim de dos dies, els punts de la informació que conté la nota que, al 
seu parer i si s’escau, s’hagin de mantenir confidencials. Transcorregut aquest termini, la 
Direcció d’Investigació ha de decidir el contingut definitiu de la nota succinta als efectes de 
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la seva publicació i posada en coneixement de les persones físiques o jurídiques que 
puguin resultar afectades i del Consell de Consumidors i Usuaris.

2. La nota succinta s’ha de publicar a la pàgina web de la Comissió Nacional de la 
Competència, per tal que qualsevol afectat pugui aportar informació en un termini de deu 
dies.

3. Quan la concentració incideixi de forma significativa en el territori d’una comunitat 
autònoma, la Direcció d’Investigació ha de notificar a l’òrgan autonòmic respectiu la nota 
succinta juntament amb una còpia de la notificació presentada, així com l’informe elaborat 
per la Direcció d’Investigació, perquè trameti en un termini de vint dies un informe preceptiu, 
no vinculant. Aquesta sol·licitud d’informe preceptiu s’ha de notificar als interessats, als 
efectes de l’article 37.1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

4. D’acord amb el que disposa l’article 58.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, la 
Direcció d’Investigació ha d’elaborar un plec de concreció de fets que, amb la comunicació 
prèvia al Consell de la Comissió Nacional de la Competència, s’ha de notificar als 
interessats.

Article 66. Sol·licitud de condició d’interessat.

1. D’acord amb el que preveu l’article 58.1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, les 
persones físiques o jurídiques que puguin resultar afectades només poden sol·licitar la 
seva condició d’interessats una vegada iniciada la segona fase del procediment de control 
de concentracions econòmiques.

2. En la nota succinta s’ha de concedir un termini de deu dies dins del qual es pot 
sol·licitar la condició d’interessat en el procediment i, si s’escau, presentar al·legacions, 
d’acord amb el que preveu l’article 58.1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

3. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència, valorant el dret subjectiu o 
l’interès legítim acreditat, ha de decidir sobre les sol·licituds de condició d’interessat, 
acceptant-les o denegant-les de forma motivada, en un termini de deu dies. A aquest 
efecte, no es consideren interessats les persones físiques o jurídiques afectades pel sol fet 
que se’ls hagi tramès la nota succinta.

4. Les persones físiques o jurídiques que han sol·licitat la condició d’interessats en el 
termini assenyalat en la nota succinta, una vegada acceptada l’esmentada sol·licitud pel 
Consell de la Comissió Nacional de la Competència, tenen intervenció plena en els diferents 
tràmits del procediment, en els termes que estableixen la Llei 15/2007, de 3 de juliol, i aquest 
Reglament.

5. L’exercici dels drets que correspon a les parts declarades interessades en cap cas 
pot alterar el normal desenvolupament del procediment, ni suposar dilació en els terminis, 
ni retroacció dels tràmits ja vençuts.

Article 67. Vista de l’expedient i al·legacions.

1. D’acord amb el que disposa l’article 58.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, després 
de la notificació del plec de concreció de fets als interessats, aquests poden sol·licitar a la 
Direcció d’Investigació que sotmeti a vista de l’expedient, una vegada depurats els seus 
aspectes confidencials i, si s’escau, formular al·legacions en un termini de deu dies.

2. En cas que de les al·legacions trameses sorgeixin nous elements de judici que la 
Direcció d’Investigació consideri necessari contrastar, aquesta pot concedir al notificador o 
a la resta d’interessats un nou termini perquè en trametin les seves observacions.

3. Vençuts els terminis per trametre les al·legacions a les quals fan referència els 
apartats 1 i 2 del present article, s’entén conclòs el tràmit d’audiència, llevat que el 
notificador sol·liciti la celebració de la vista oral que preveu l’article 58.3 de la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol, i s’ha d’elevar la proposta de resolució al Consell de la Comissió Nacional de 
la Competència.

4. La Direcció d’Investigació no ha de tenir en compte en el seu informe les al·legacions 
presentades fora dels terminis als quals fan referència els apartats 1 i 2 del present article. 
En tot cas aquestes al·legacions han de ser incorporades a l’expedient, i s’hi ha d’indicar 
expressament que s’han presentat fora de termini.
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Article 68. Vista oral.

1. El notificador pot sol·licitar al Consell de la Comissió Nacional de la Competència 
la celebració d’una vista d’acord amb l’article 58.3 de la Llei 15/2007,  de 3 de juliol, en 
qualsevol moment fins a dotze dies després de ser notificat el plec de concreció de fets. En 
l’esmentada sol·licitud s’hi ha de fer constar la informació a què fa referència l’article 19.1 
d’aquest Reglament.

2. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència ha de notificar a la resta 
d’interessats la sol·licitud de vista del notificador o la seva consideració de celebrar vista 
per a l’anàlisi o l’enjudiciament de les pretensions objecte de l’expedient, per tal que puguin 
manifestar, en el termini que se’ls indiqui, la seva voluntat d’assistir i, en aquest cas, aportar 
la informació a què fa referència l’article 19.1 d’aquest Reglament.

3. El Consell de la Comissió Nacional de Competència ha de comunicar als interessats 
que han sol·licitat assistir a la vista oral la data i l’hora de celebració de la vista.

4. Si s’escau, una vegada celebrada la vista s’entén conclòs el tràmit d’audiència, i 
s’ha d’elevar la proposta de resolució al Consell de la Comissió Nacional de la 
Competència.

Article 69. Presentació de compromisos en primera i en segona fase.

1. D’acord amb el que preveu l’article 59 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el notificador 
pot presentar compromisos davant la Direcció d’Investigació:

a) En primera fase, en un termini de fins a vint dies a comptar de la notificació de 
forma deguda de la concentració a la Comissió Nacional de la Competència.

b) En segona fase, en un termini de fins a trenta-cinc dies a comptar de l’acord del 
Consell de la Comissió Nacional de la Competència d’inici de la segona fase del 
procediment.

2. Quan s’ofereixin compromisos, el notificador ha d’indicar motivadament, quan faci 
la presentació, qualsevol informació que tingui caràcter confidencial, i ha de proporcionar 
per separat una versió no confidencial d’aquests compromisos.

3. La Direcció d’Investigació ha de traslladar la proposta de compromisos del 
notificador al Consell de la Comissió Nacional de la Competència perquè en tingui 
coneixement.

4. La Direcció d’Investigació ha d’examinar els compromisos presentats pel notificador 
i pot sol·licitar la modificació d’aquests compromisos quan consideri que són insuficients 
per eliminar els possibles obstacles a la competència que puguin derivar de l’operació.

5. Els compromisos presentats en primera fase només es poden acceptar quan el 
problema de competència detectat sigui clarament identificable i pugui ser fàcilment 
solucionat.

6. El notificador ha de presentar les propostes de modificació de compromisos dins 
dels terminis que indica l’apartat 1 d’aquest article. Transcorreguts aquests terminis, la 
Direcció d’Investigació no està obligada a considerar els compromisos proposats o les 
seves modificacions.

7. La proposta de compromisos definitiva del notificador ha de quedar recollida en la 
proposta de resolució de la Direcció d’Investigació amb la intenció de sotmetre’s a la 
valoració del Consell de la Comissió Nacional de Competència.

Article 70. Intervenció del Consell de Ministres.

1. Una vegada notificada la resolució del Consell de la Comissió Nacional de la 
Competència al ministre d’Economia i Hisenda d’acord amb l’apartat 6 de l’article 58 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, a requeriment del ministre d’Economia i Hisenda, el secretari del Consell 
de la Comissió Nacional de la Competència li ha de donar trasllat d’una còpia de l’expedient.

2. Als efectes de l’article 60.3.b) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, el Consell de 
Ministres, mitjançant el ministre d’Economia i Hisenda, pot sol·licitar informe a la Comissió 
Nacional de la Competència, que l’ha d’emetre en el termini de deu dies.
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Article 71. Vigilància de les obligacions, resolucions i acords.

1. D’acord amb el que estableix l’article 41 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, la Direcció 
d’Investigació ha de portar a terme les actuacions necessàries per vigilar l’execució i el 
compliment de les obligacions que preveuen l’esmentada Llei i les seves normes de 
desplegament, així com de les resolucions i els acords que s’adoptin en aplicació d’aquesta 
Llei en matèria de control de concentracions.

2. En cas que les obligacions imposades derivin d’un acord del Consell de Ministres, 
l’esmentat acord ha d’especificar l’òrgan administratiu que, d’acord amb les atribucions 
que li són pròpies, hagi de ser el responsable de la vigilància.

3. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència ha d’emetre resolució sobre 
les qüestions que es puguin suscitar durant la vigilància, amb la proposta prèvia de la 
Direcció d’Investigació. En tot cas, el Consell de la Comissió Nacional de la Competència 
ha d’emetre una resolució en què declari finalitzada la vigilància.

4. Es considera interessat en la vigilància el responsable del compliment de l’obligació 
que disposen la Llei 15/2007, de 3 de juliol, o les seves normes de desplegament, resolució 
o acord en matèria de control de concentracions sobre la qual s’estigui portant a terme la 
vigilància.

CAPÍTOL IV

Del procediment arbitral

Article 72. Funció arbitral, principis i normes generals.

1. En aplicació de l’article 24.f) de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, la Comissió Nacional 
de la Competència ha d’exercir les funcions d’arbitratge institucional, tant de dret com 
d’equitat, que li encomanin les lleis i les que li siguin sotmeses pels operadors econòmics 
en aplicació de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.

2. Els consellers i el personal de la Comissió Nacional de la Competència no es 
poden abstenir ni ser objecte de recusació en els arbitratges pel sol fet d’haver instruït o 
resolt procediments en aplicació de la normativa de defensa de la competència que afectin 
una o diverses parts de l’arbitratge, d’acord amb el que preveu l’article 17 de la Llei 60/2003, 
de 23 de desembre.

3. Correspon al Consell de la Comissió Nacional de la Competència decidir sobre la 
competència d’aquesta Comissió en matèria d’arbitratge. En tot cas, està facultat per 
rebutjar la competència de la Comissió Nacional de la Competència per raons d’interès 
públic suficient.

4. El lloc de l’arbitratge és la seu de la Comissió Nacional de la Competència. L’idioma 
de l’arbitratge davant la Comissió Nacional de la Competència és el castellà.

5. En tot el que no preveu aquest Reglament s’aplica supletòriament la Llei 60/2003, 
de 23 de desembre, excepte pel que fa al còmput de terminis.

Article 73. Submissió a l’arbitratge.

1. La submissió a l’arbitratge de la Comissió Nacional de la Competència es pot fer 
mitjançant un conveni arbitral de les parts o mitjançant una declaració individual subscrita 
per una part en aplicació de compromisos o condicions establerts en resolucions que han 
posat fi a procediments en matèria de defensa de la competència.

2. La declaració individual ha de ser per escrit i s’ha de dipositar en la Direcció 
d’Investigació. Aquesta declaració ha de contenir, com a mínim, les dades d’identificació 
de la part i declaració expressa en què consti la seva voluntat inequívoca de sotmetre 
determinada controvèrsia o determinades controvèrsies a l’arbitratge de la Comissió 
Nacional de la Competència i d’acceptar-ne el laude.

3. La declaració individual no produeix els efectes d’una submissió arbitral fins que 
l’altra part amb la qual es tingui una controvèrsia dipositi a la Direcció d’Investigació una 
declaració individual que compleixi els mateixos requisits que recull l’apartat anterior.
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Article 74. Substanciació de les actuacions arbitrals.

1. La substanciació de les actuacions arbitrals prèvies al laude arbitral les ha de 
tramitar la Direcció d’Investigació, la qual ha d’elaborar un informe en què s’inclogui la 
proposta de laude arbitral, que ha de trametre al Consell de la Comissió Nacional de la 
Competència.

2. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència pot adoptar, d’ofici o a instància 
de part, a proposta o amb l’informe previ de la Direcció d’Investigació, les mesures cautelars 
que consideri necessàries. Per adoptar, suspendre, modificar, revocar i cessar les mesures 
cautelars adoptades, s’ha d’aplicar el que disposa l’article 41 del present Reglament.

3. Contra els actes de tràmit del procediment arbitral no es pot interposar cap recurs 
davant el Consell de la Comissió Nacional de la Competència ni davant els òrgans 
jurisdiccionals.

Article 75. Termini màxim del procediment.

El termini màxim per dictar i notificar el laude arbitral que posi fi al procediment és de 
tres mesos a comptar de la data d’inici de l’arbitratge, sense perjudici de les facultats de 
suspensió o d’ampliació de termini que preveu l’article 37 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol. 
El transcurs del termini màxim sense que s’hagi dictat laude determina la terminació de les 
actuacions arbitrals.

Article 76. Laude arbitral.

El Consell de la Comissió Nacional de la Competència dicta el laude arbitral d’acord 
amb les normes relatives al seu règim de funcionament.

Article 77. Terminació convencional de l’arbitratge.

Si en el transcurs del procediment arbitral les parts arriben a un acord que posi fi 
totalment o parcialment a la controvèrsia, el Consell de la Comissió Nacional de la 
Competència, a proposta o amb l’informe previ de la Direcció de la Investigació, ha de 
donar per acabades les actuacions respecte als punts acordats, i si les dues parts ho 
sol·liciten i el Consell de la Comissió Nacional de la Competència no aprecia motiu per 
oposar-s’hi, ha de fer constar aquest acord en forma de laude.

Article 78. Despeses.

Els arbitratges a què es refereix aquest capítol són gratuïts, exceptuades les despeses 
generades per la pràctica de les proves, el pagament de les quals correspon, llevat d’un 
acord exprés de les parts, a la part que les va proposar. Les despeses derivades de les 
proves practicades d’ofici s’han de satisfer per parts iguals.

CAPÍTOL V

Del procediment d’aprovació de comunicacions

Article 79. Comunicacions de la Comissió Nacional de la Competència.

1. Les comunicacions dictades per la Comissió Nacional de la Competència s’han 
d’elaborar per ordre del seu president, que ha de demanar que la Direcció d’Investigació 
emeti un informe i, quan ho consideri convenient, altres serveis tècnics de la Comissió 
Nacional de la Competència.

2. Quan les comunicacions afectin l’aplicació dels articles 1 a 3 de la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol, el Consell de Defensa de la Competència pot adreçar una proposta al 
president de la Comissió Nacional de la Competència perquè aquest n’ordeni l’elaboració. 
En tot cas, les comunicacions referents als articles 1 a 3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, 
s’han de publicar un cop escoltat el Consell de Defensa de la Competència.
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3. Quan la naturalesa de la comunicació ho requereixi, el president de la Comissió 
Nacional de la Competència ha d’acordar un període d’informació o consulta pública 
mitjançant la pàgina web de la Comissió Nacional de la Competència.

4. Les comunicacions de la Comissió Nacional de Competència s’han de publicar a la 
pàgina web de la Comissió Nacional de la Competència i en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició addicional única. Referències a la Comissió Nacional de la Competència i als 
seus òrgans de direcció.

Les referències que conté aquest Reglament a la Comissió Nacional de la Competència 
i als seus òrgans de direcció relatives a funcions, potestats administratives i procediments, 
també s’entenen fetes als òrgans d’instrucció i resolució corresponents de les comunitats 
autònomes amb competència en la matèria d’acord amb el que disposa la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol, de defensa de la competència.

Disposició transitòria primera. Tramitació dels procediments incoats després de l’entrada 
en vigor de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

Les disposicions d’aquest Reglament són aplicables als procediments sancionadors 
en matèria de conductes prohibides incoats després de l’entrada en vigor de la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol, de defensa de la competència, i als procediments de control de concentracions 
iniciats després que entri en vigor.

Disposició transitòria segona. Vigilància d’acords del Consell de Ministres adoptats de 
conformitat amb la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de defensa de la competència.

Després de l’entrada en vigor de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 
competència, la Direcció d’Investigació ha de vigilar l’execució i el compliment dels acords 
del Consell de Ministres que s’hagin adoptat en aplicació de l’article 17 de la Llei 16/1989, 
de 17 de juliol, de defensa de la competència. En tot cas, la Direcció d’Investigació és la 
competent per emetre una resolució en què es declari finalitzada la vigilància dels esmentats 
acords del Consell de Ministres.

En cas que es constati l’incompliment del que ordenen els esmentats acords del 
Consell de Ministres, la Direcció d’Investigació és la competent, amb l’audiència prèvia als 
interessats, per recomanar al Govern la imposició de les multes que preveuen els apartats 
3 i 4 de l’article 18 de la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de defensa de la competència, sense 
perjudici que s’adoptin altres mesures d’execució forçosa que preveu l’ordenament.

Disposició transitòria tercera. Autoritzacions singulars concedides de conformitat amb la 
Llei 16/1989, de 17 de juliol, de defensa de la competència.

Les autoritzacions singulars concedides a l’empara de la Llei 16/1989, de 17 de juliol, 
de defensa de la competència, el termini de les quals no hagi vençut en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquest Reglament, queden extingides, sense perjudici que els acords 
no es consideren prohibits mentre compleixen les condicions que preveu l’apartat 3 de 
l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, sense decisió administrativa expressa en aquest 
sentit i sota l’avaluació de les empreses mateixes.

ANNEX I

Contingut de la denúncia

1. Identificació de les parts.

1.1 Denunciant.

1.1.1 Denominació o raó social completa, número d’identificació fiscal o número 
d’identitat estranger, domicili, telèfon i fax. Persona de contacte i número de fax. En el cas 
de denúncies presentades per empresaris individuals o societats sense personalitat jurídica 
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que operin sota un nom comercial, identifiqueu, així mateix, els propietaris o socis, amb la 
indicació dels seus noms, cognoms i domicili.

1.1.2 Descripció succinta de l’empresa o associació d’empreses que presenten la 
denúncia, amb la inclusió del seu objecte social i l’àmbit territorial en què opera.

1.1.3 En el cas de denúncies presentades en nom d’un tercer o per més d’una 
persona, identifiqueu el representant (o el mandatari comú) i adjunteu una còpia del poder 
de representació.

1.2 Denunciats.

1.2.1 Denominació o raó social completa, número d’identificació fiscal o número 
d’identitat estranger, domicili i, si s’escau, número de telèfon i fax.

1.2.2 Descripció succinta de les empreses.
1.2.3 Forma i abast de la participació dels denunciats en la pràctica denunciada.

2. Objecte de la denúncia.

Descripció detallada dels fets dels quals deriva l’existència d’una infracció de les 
normes espanyoles i/o comunitàries de competència, en què s’assenyali:

2.1 Quines pràctiques de les empreses o les associacions d’empreses denunciades 
tenen per objecte, produeixen o poden produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència en tot o en part del mercat nacional o del mercat europeu.

2.2 En quina mesura les pràctiques denunciades afecten les condicions de 
competència en el mercat rellevant i en quina mesura afecten els interessos dels 
denunciants.

2.3 Quins són els productes o serveis i els mercats geogràfics afectats per les 
pràctiques denunciades.

2.4 Si hi ha alguna regulació particular que afecti les condicions de competència en 
els mercats afectats.

2.5 Si hi ha alguna empara legal per a l’esmentada pràctica.
2.6 Quins són els preceptes infringits per la pràctica denunciada.
2.7 Si se sol·licita l’adopció de mesures cautelars, com aquestes mesures poden 

assegurar l’eficàcia de la resolució que en el seu moment es dicti i quins són els riscos que 
deriven del fet que s’adoptin i que no es concedeixin per al funcionament del mercat i per 
als interessos dels denunciants.

2.8 Si se sol·licita el tractament confidencial de part de la informació, delimiteu l’abast 
de la confidencialitat, tenint en compte que ningú pot ser condemnat per proves que no li 
siguin posades de manifest, i adjunteu una versió no confidencial dels documents en els 
quals consti la informació esmentada.

3. Dades relatives al mercat.

3.1 Naturalesa dels béns o serveis afectats per la pràctica denunciada, amb menció, 
si s’escau, del codi de la nomenclatura combinada espanyola (nou xifres) o del codi de 
classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE) en el cas de serveis.

3.2 Estructura del mercat o dels mercats d’aquests béns o serveis: àmbit geogràfic, 
oferents i demandants, quotes de mercat, grau de competència que presenta, existència 
de productes substitutius, dificultats d’accés al mercat que puguin trobar nous competidors, 
existència de legislació que afecti les condicions de competència en el mercat, així com 
qualsevol altra dada o informació relativa al mercat que pugui ser rellevant als efectes del 
procediment sancionador eventual.

4. Existència d’interès legítim.

Motius pels quals el denunciant consideri que compleix les condicions que preveu l’article 
31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, per ser considerat interessat en l’eventual expedient 
sancionador que es pugui arribar a incoar.
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5. Proves.

5.1 Identificació i domicili de les persones o institucions que puguin testimoniar o certificar 
els fets exposats, en particular els de les persones afectades per la presumpta infracció.

5.2 Documents referents als fets exposats o que hi tinguin una relació directa (textos 
d’acords, condicions de transacció, documents comercials, circulars, publicitat, actes de 
negociacions o assemblees, etc.). Dels documents que continguin informació que hagi de 
ser considerada confidencial, aporteu-ne els originals complets en peça separada, com 
també una còpia censurada de manera que pugui ser incorporada a l’expedient.

5.3 Estadístiques o altres dades que es refereixin als fets exposats (relatives, per 
exemple, a l’evolució i la formació dels preus, a les condicions d’oferta o de venda, a les 
condicions usuals de les transaccions, o a l’existència de boicot o discriminació).

5.4 Característiques tècniques de la producció, vendes, necessitat de llicències, 
existència d’altres barreres d’entrada al mercat, amb l’aportació o, si s’escau, la citació de 
les referències útils d’estudis sectorials o de mercat i d’aplicació de les normes de 
competència, fins i tot de dret comparat, en casos similars o pròxims.

5.5 Existència de qualsevol altra prova de la infracció, amb indicació de la forma 
d’actuació necessària perquè pugui ser aportada.

6. Accions adoptades.

Descripció de les gestions efectuades i de les accions iniciades amb anterioritat a la 
denúncia, amb la finalitat de fer cessar la presumpta infracció o els seus efectes perjudicials 
sobre les condicions de competència. Trameteu la informació de totes les gestions i accions 
de què es tingui coneixement, fins i tot de les fetes per qualsevol altre afectat per la 
conducta objecte de la denúncia o per conductes similars. Indiqueu amb precisió els 
procediments administratius o judicials i, si s’escau, la identificació dels assumptes i els 
resultats dels procediments.

7. Altres informacions.

Tramesa de qualsevol altra informació disponible que podria permetre als òrgans de 
defensa de la competència apreciar l’existència de pràctiques prohibides i els remeis més 
eficaços per restaurar les condicions de competència.

ANNEX II

Formulari ordinari de notificació de les concentracions econòmiques

1. Com podeu notificar-les.

El formulari de notificació s’ha d’adreçar a la Comissió Nacional de la Competència 
(d’ara endavant CNC). Amb independència del registre on es presenti la notificació, l’inici 
del còmput dels terminis del procediment de control de concentracions no es produeix fins 
que entri de forma deguda la notificació en el Registre de la CNC.

El formulari de notificació i els seus documents annexos s’han de presentar amb una 
còpia en paper i una altra en format electrònic.

Aquest formulari de notificació es compon de:

a) Una caràtula en la qual s’ha d’indicar la identitat del notificador (o del seu 
representant), la identitat dels altres partícips, la naturalesa de l’operació, una descripció 
sumària de l’operació, el sector econòmic, la sol·licitud de confidencialitat i, si s’escau, 
d’aixecament de la suspensió de l’execució de l’operació, així com el lloc, la data i les 
signatures dels notificadors.

b) Les informacions requerides a les seccions 1 a 8 que s’han de facilitar pel seu 
ordre en un full a part i amb menció del número marginal de referència.

2. Sol·licitud de confidencialitat.

El notificador ha d’indicar en la caràtula de la notificació, de forma motivada, les 
informacions que s’han de tractar confidencialment respecte a tercers o, si s’escau, 
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respecte a algun dels partícips en l’operació. Així mateix, d’acord amb el que disposa 
l’article 20 d’aquest Reglament, ha de presentar una versió no confidencial de la 
notificació.

Secció 0 caràtula

Notificador:

Representant (si és procedent):

Altres partícips:

Tipus d’operació:

Sector econòmic (codi NACE):

Sol·licito:

1. Que aquesta notificació sigui considerada als efectes que recull l’article 55 de la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

2. Que la informació que contenen les seccions ... i els annexos … d’aquesta notificació 
sigui tractada confidencialment respecte de tercers i es mantingui secreta, d’acord amb el que 
estableix l’article 42 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, pel fet de ser continguts confidencials de 
les empreses que participen en la concentració.

3. Si s’escau, l’aixecament de l’obligació de suspensió de l’execució de la concentració 
notificat, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

Els sotasignats declaren que les informacions que es proporcionen en aquest formulari 
i els seus annexos són certes, que les opinions són veraces i que les estimacions han estat 
fetes de bona fe.

Lloc, data i signatura/es del notificador o del representant.

Secció 1a informació Sobre leS partS

1.1 Informació sobre la part o parts que notifiquen.

Faciliteu les dades següents:

1.1.1 Denominació o raó social completa.

En el cas de persones físiques o societats sense personalitat jurídica que operin sota 
un nom comercial, indiqueu-hi els noms i cognoms de la persona o persones, o la 
denominació de la societat.

1.1.2 Domicili social i número d’identificació fiscal o codi d’identificació.
1.1.3 Naturalesa de les activitats de l’empresa.
1.1.4 Nom i cognoms de la persona de contacte, càrrec en l’empresa, adreça, número 

de telèfon, fax i adreça de correu electrònic.
1.1.5 Adreça del notificador (o de cadascun dels notificadors) on es puguin enviar 

documents i, en especial, resolucions i decisions de la Comissió Nacional de Competència. 
Nom, cognoms, número de telèfon, fax i adreça de correu electrònic d’una persona 
autoritzada per rebre els documents en aquesta adreça.

1.2 Informació sobre les altres partícips en l’operació de concentració.

1.2.1 Denominació o raó social completa.

En el cas d’adquisició d’una part d’una empresa o més d’una sense personalitat jurídica 
pròpia, identifiqueu-la amb el nom comercial així com la raó social dels venedors.

1.2.2 Domicili social i número d’identificació fiscal o codi d’identificació.
1.2.3 Naturalesa de les activitats de l’empresa.
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1.2.4 Nom i cognoms de la persona de contacte, càrrec en l’empresa, adreça, número 
de telèfon, fax i adreça de correu electrònic.

1.2.5 Adreça d’un altre partícip en la concentració (o altres partícips) a la qual es 
puguin enviar documents i, en especial, resolucions i decisions de la Comissió Nacional de 
Competència. Nom, cognoms, número de telèfon, fax i adreça de correu electrònic d’una 
persona autoritzada per rebre els documents en aquesta adreça.

1.3 Notificació efectuada per representant.

La notificació realitzada per representant s’ha d’acompanyar del document que acrediti 
la representació o d’una fotocòpia compulsada d’aquest document, amb traducció jurada 
si l’esmentat poder està redactat en una llengua no oficial de l’Estat espanyol. En 
l’acreditació hi ha de constar el nom, els cognoms i el càrrec de les persones que 
concedeixen dita acreditació.

Indiqueu-hi:

1.3.1 Nom de les persones o entitats designades representants.
1.3.2 Domicili social i número d’identificació fiscal o codi d’identificació.
1.3.3 Persona amb qui es pot establir contacte. Adreça, número de telèfon, fax i 

adreça de correu electrònic.
1.3.4 Adreça del representant (a Madrid, si pot ser) per a l’enviament de 

correspondència i el lliurament de documents.

Secció 2a naturaleSa, caracteríStiqueS  i DimenSió De l’operació De concentració

2.1 Descripció de la naturalesa de l’operació.

Descriviu de forma succinta l’operació de concentració, amb la indicació, entre altres 
coses:

2.1.1 Si la concentració constitueix:

a) Una fusió entre societats abans independents.
b) Una adquisició d’actius.
c) Una adquisició de participacions de qualsevol tipus que permeti assolir el control 

exclusiu o conjunt d’una altra empresa.
d) La creació d’una empresa en participació amb plenes funcions en el sentit de 

l’article 7 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.
e) Un contracte o qualsevol altre mitjà que confereixi un control directe o indirecte de 

conformitat amb el que preveu l’article 7 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

2.1.2 Si es veuen afectades per l’operació la totalitat o parts de les empreses 
partícips.

2.1.3 Si una de les parts presenta una oferta pública d’adquisició d’una altra, indiqueu-
hi si aquesta operació té l’aprovació de l’òrgan d’administració d’aquesta última.

2.2 Elements econòmics i financers de l’operació.

Expliqueu breument els detalls econòmics i financers de l’operació, i indiqueu-hi, en 
particular, quan escaigui:

2.2.1 Els actius o valors i la quantia i forma de la contraprestació (per exemple, fons 
a percebre o obligacions) oferta o convinguda.

2.2.2 Les condicions de qualsevol oferta de valors efectuada.
2.2.3 Si alguna o algunes de les parts en l’operació disposa per realitzar-la de suport 

financer, de caràcter públic o no, s’hi ha de fer constar aquest punt, especificant la 
naturalesa i quantia d’aquest suport.

2.2.4 L’estructura de la propietat i de control després de la realització de l’operació.
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2.2.5 El calendari de l’operació, amb especial referència a la data en què es va assolir 
el projecte o l’acord de concentració i a la data prevista o proposada dels esdeveniments 
que donin lloc a l’execució de l’operació.

2.2.6 Indiqueu-hi la lògica econòmica de l’operació notificada.

2.3 Volum de negocis de les partícips.

La part notificadora ha d’indicar les dades següents referides a totes les partícips en 
l’operació de concentració durant l’últim exercici econòmic, de conformitat amb el que 
disposa l’article 5 d’aquest Reglament.

2.3.1 Volum de negocis mundial.
2.3.2 Volum de negocis en la Unió Europea.
2.3.3 Volum de negocis a Espanya.

2.4. Assenyaleu per què la concentració notificada no entra en l’àmbit d’aplicació del 
Reglament (CE)  núm. 139/2004, del Consell, de 20 de gener de 2004, sobre el control de 
les concentracions entre empreses.

2.5 Indiqueu en quins altres països i en quina data s’ha notificat o es projecta notificar 
la concentració.

Secció 3a reStriccionS acceSSòrieS

3.1 Indiqueu si hi ha restriccions a la competència que es consideren accessòries a 
l’operació de concentració notificada a l’acord que hi dóna lloc.

3.2 En cas que la resposta al punt 3.1 sigui afirmativa, indiqueu-hi si les esmentades 
restriccions consisteixen en:

3.2.1 Acords o clàusules de no-competència.
3.2.2 Acords o clàusules de no-captació de recursos humans o d’un altre tipus.
3.2.3 Acords o clàusules de confidencialitat.
3.2.4 Obligacions de compra o de subministrament.
3.2.5 Acords de llicència.
3.2.6 Altres acords o clàusules que puguin ser valorats com a restriccions a la 

competència.

3.3 Per a cada un dels punts de l’apartat 3.2 en els quals la resposta sigui afirmativa, 
indiqueu-hi:

3.3.1 Durada de l’acord, clàusula o obligació.
3.3.2 Contingut de l’acord, clàusula o obligació.
3.3.3 Justificació que aquests acords, clàusules o obligacions s’han de tractar com 

una restricció accessòria a l’operació de concentració notificada.

Secció 4a propietat i control previS

Per a cada una de les partícips que intervenen en la concentració faciliteu una relació 
completa de totes les empreses pertanyents al mateix grup que operin en qualsevol dels 
mercats afectats, amb indicació de la seva seu.

Als efectes de la pertinença a un grup, la relació de control s’entén d’acord amb l’article 
7.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, i amb el que estableix la secció 2a d’aquest formulari, 
relativa a la naturalesa i les característiques de l’operació de concentració.

En particular, la llista ha d’incloure una relació completa de:

4.1 Totes les empreses o persones sota el control de les quals estiguin, directament 
o indirectament, cadascuna de les partícips;

4.2 Totes les empreses que operin en qualsevol dels mercats rellevants controlades 
directament o indirectament:

a) per les partícips;
b) per qualsevol altra de les empreses que esmenta el punt 4.1.
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Especifiqueu la naturalesa i els mitjans de control respecte a cada empresa o persona 
que figuri a la llista.

A la informació consignada en aquesta secció s’hi poden adjuntar organigrames o 
diagrames d’organització per il·lustrar l’estructura de propietat i el control de les 
empreses.

Respecte a les partícips de la concentració i a cadascuna de les empreses o persones 
indicades en resposta a la secció 4.1, faciliteu:

4.3 Una relació completa de qualssevol altres empreses que operin en els mercats 
rellevants (definits a la secció 5a d’aquest formulari) en les quals les empreses o persones 
del grup posseeixin, individualment o col·lectivament, el 10% o més dels drets de vot, del 
capital emès en accions o d’altres títols.

En cada cas, indiqueu-hi qui és el titular i el percentatge que posseeix.
4.4 Respecte a cada empresa, una relació dels membres dels seus consells 

d’administració que també ho siguin dels consells d’administració o de vigilància de 
qualsevol altra empresa que operi en els mercats afectats; i, si és procedent, respecte a 
cada empresa, una relació dels membres dels seus consells de vigilància que també ho 
siguin dels consells d’administració de qualsevol altra empresa que operi en els mercats 
afectats.

En cada cas, indiqueu-hi el nom de l’altra empresa i el càrrec de què es tracti.
4.5 Dades detallades de les adquisicions d’empreses que operin en els mercats 

afectats, tal com les defineix la secció 5a, realitzades pels grups indicats a la secció 4.1 en 
els últims 3 anys.

Per a una millor comprensió, es poden il·lustrar les dades aportades en aquesta secció 
amb organigrames o diagrames d’organització.

Secció 5a Definició De mercatS

Respecte a cadascuna de les empreses partícips s’han d’indicar:

5.1 Els sectors econòmics en els quals operen, assenyalant el seu codi NACE de 
quatre xifres, amb indicació de les associacions sectorials existents.

5.2 Els béns o serveis comercialitzats per cadascuna de les empreses partícips en 
l’operació de concentració, agrupant-los per categories comercials significatives i, si 
s’escau, les variacions en la cartera de productes o serveis que es prevegin en l’operació 
de concentració.

5.3 Delimitació dels mercats.

El notificador ha de delimitar els mercats prenent en consideració els punts següents:

5.3.1 Mercats de producte.

Un mercat de producte comprèn la totalitat dels productes i serveis que els consumidors 
consideren intercanviables o substituïbles per raó de les seves característiques, físiques i 
tècniques, nivell de preu, l’ús que se’n preveu fer, sistema de distribució o definicions 
legals o reglamentàries del producte.

Per a la definició dels mercats de producte cal tenir en compte la possible existència 
de productes i serveis substitutius dels que les parts de l’operació ofereixen, els quals 
poden actuar com a restricció competitiva al seu comportament. Aquesta restricció 
competitiva pot provenir de l’existència al mercat d’altres productes i serveis que els 
consumidors consideren intercanviables (substituibilitat per la part de la demanda) o de 
l’existència d’altres oferents disposats a dedicar amb immediatesa els seus recursos a 
l’oferta dels esmentats productes i serveis (substituibilitat per la part de l’oferta).

En la definició indiqueu els motius dels factors que determinen la inclusió d’uns 
productes i l’exclusió d’uns altres, tenint en compte, per exemple, la seva substituibilitat, 
les condicions de competència, els preus, l’elasticitat encreuada de la demanda o altres 
factors pertinents (per exemple, substituibilitat des del punt de vista de l’oferta, quan 
escaigui).
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5.3.2 Mercats geogràfics.

El mercat geogràfic comprèn la zona on les empreses partícips duen a terme activitats 
de subministrament i demanda dels productes o serveis de referència, en les quals les 
condicions de competència són suficientment homogènies i que es pot distingir d’altres 
zones geogràfiques pròximes, en particular a causa que en aquestes les condicions de 
competència són sensiblement diferents.

Entre els factors que intervenen a l’hora de determinar el mercat geogràfic, es poden 
esmentar la naturalesa i les característiques dels productes i serveis en qüestió, l’existència 
de barreres d’entrada, les preferències dels consumidors, l’existència de diferències 
apreciables en les quotes de mercat de les empreses en zones geogràfiques pròximes i 
l’existència de diferències importants de preus o d’altres factors pertinents.

5.4 Mercats rellevants.

Als efectes de la informació sol·licitada en aquest formulari, els mercats rellevants 
estan compostos pels mercats de producte a Espanya o en un àmbit geogràfic definit dins 
d’aquest, en els quals es donin les circumstàncies següents:

a) Que dues o més partícips de l’operació duguin a terme activitats empresarials en 
el mateix mercat de producte i la concentració doni lloc a una quota de mercat individual o 
combinada, com a mínim, del 15%.

b) Que les partícips en la concentració assoleixin una quota individual o combinada 
del 25% en un mercat de producte verticalment relacionat amb un mercat de producte en 
el qual operi qualsevol altra part de la concentració en l’àmbit nacional o en un mercat 
geogràfic definit dins d’aquest.

5.4.1 Indiqueu cadascun dels mercats rellevants, de conformitat amb el que estableix 
la secció 5.4 del formulari, en:

a) L’àmbit geogràfic nacional.
b) En un mercat geogràfic definit dins del mercat nacional.

5.4.2 Exposeu la posició del notificador sobre l’abast del mercat geogràfic en el sentit 
del punt  5.3.2 aplicable a cadascun dels mercats indicats a la secció anterior (5.4.1).

5.5 Altres mercats en els quals l’operació notificada pugui tenir un impacte 
significatiu.

5.5.1 Sobre la base de les definicions de la secció 5.3, descriviu l’abast dels mercats 
tant de producte, com geogràfics, diferents dels mercats afectats assenyalats a la secció 
5.4 en què l’operació notificada pugui tenir un abast significatiu:

a) Qualsevol de les partícips de la concentració tingui una quota de mercat superior 
al 25% i una altra de les partícips sigui un competidor potencial respecte d’aquest mercat. 
Cal considerar que una partícip és competidor potencial especialment quan té planejat 
entrar en un mercat o en els últims dos anys ha desenvolupat o ha posat en pràctica 
aquests plans.

b) Qualsevol de les partícips de la concentració tingui una quota de mercat superior 
al 25% i una altra de les partícips en la concentració sigui titular de drets de propietat 
intel·lectual importants per a aquest mercat.

c) Qualsevol de les partícips en la concentració estigui present en un mercat de 
producte que sigui un mercat relacionat estretament amb un mercat de producte en el qual 
operi una altra de les societats partícips i les seves quotes de mercat individuals o 
combinades, com a mínim, siguin de 25%.
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Secció 6a informació Sobre elS mercatS rellevantS

Per a cada mercat rellevant, faciliteu la informació següent:

6.1 Quotes de mercat.

Per al mercat nacional, els mercats definits d’àmbit inferior al nacional i, si s’escau, per 
als mercats definits en àmbits superiors al nacional, assenyaleu per als tres últims anys:

a) L’estimació de la dimensió total del mercat expressada en valor i en el tipus 
d’unitats que habitualment s’utilitzin en el sector.

b) L’estimació de la part que correspon a cadascuna de les empreses i grups que es 
concentren i a cadascuna de les principals empreses o grups d’empreses competidores la 
quota de les quals superi el 5%.

6.2 Estructura de l’oferta.

Faciliteu la informació següent:

6.2.1 Faciliteu el nom i els cognoms, l’adreça, el número de telèfon, el fax i l’adreça 
de correu electrònic del cap del departament jurídic de cadascun dels competidors.

6.2.2 Descriviu l’estructura d’oferta del mercat i faciliteu la relació dels principals 
proveïdors, amb els seus respectius percentatges de participació en el volum total de 
compres de les empreses partícips en l’operació de concentració.

6.2.3 Descriviu detalladament els canals i les xarxes de distribució existents en el 
mercat així com els utilitzats per les empreses que es concentren, i assenyaleu en quin 
grau la distribució l’efectuen tercers o les empreses mateixes o altres empreses del seu 
grup.

6.2.4 Estimeu la capacitat de producció total al mercat espanyol durant els tres últims 
anys i la proporció que correspon a les parts. Assenyaleu la ubicació de les seves 
instal·lacions de producció i la taxa d’utilització de la capacitat.

6.2.5 Especifiqueu si alguna de les parts de la concentració o qualsevol competidor 
té productes i serveis nous, o productes i serveis que surtin al mercat en poc temps o 
planeja ampliar la capacitat de producció o venda.

6.2.6 Indiqueu quins són, en l’últim exercici, els nivells de preus practicats per les 
empreses que es concentren en relació amb els dels seus principals competidors i quins 
són els criteris i factors per determinar-los.

6.2.7 Descriviu els principals factors que determinen l’estructura de costos dels 
productes i serveis que componen el mercat i quins poden ser els principals factors que 
marquin diferències entre competidors.

6.2.8 Altres factors que determinin l’estructura i les característiques de l’oferta del 
mercat.

6.3 Estructura de la demanda.

Faciliteu la informació següent:

6.3.1 Faciliteu el nom i els cognoms, l’adreça, el número de telèfon, el fax i l’adreça 
de correu electrònic del cap del departament jurídic de cadascun dels principals clients.

6.3.2 Descriviu l’estructura de la demanda del mercat i faciliteu la relació dels 
principals clients, amb els seus respectius percentatges de participació en el volum total de 
vendes de les empreses partícips en l’operació. A aquest efecte, valoreu els factors 
següents:

Fase dels mercats (en expansió, maduresa, declivi, naixement) i estimació de la taxa 
de creixement;

Importància de les preferències del client, per exemple en termes de fidelitat a una 
marca, prestació de serveis prevenda i postvenda, oferta d’una gamma de productes o 
efectes de xarxa;
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Quin paper representa la diferenciació del producte en termes de característiques o 
qualitat i grau de substituibilitat dels productes de les parts en la concentració;

Valoració dels costos de canvi (en temps i diners) que han d’assumir els clients per 
canviar de proveïdor;

Grau de concentració o fragmentació de la clientela i possible distribució en diferents 
grups (client-tipus de cada grup);

Importància dels contractes de distribució exclusiva i altres tipus de contractes a llarg 
termini;

Altres factors que determinin l’estructura i les característiques de la demanda del 
mercat.

6.4 Barreres a l’entrada de noves empreses al mercat.

6.4.1 Descriviu detalladament les dificultats d’accés al mercat que puguin trobar nous 
competidors, amb una menció especial de qualsevol de les següents que sigui aplicable:

a) Limitacions a la competència de productes importats per causa de barreres 
aranzelàries o no aranzelàries.

b) Limitació d’accés als factors de producció, com ara primeres matèries, béns 
intermedis o personal qualificat.

c) Limitacions en la creació de la xarxa de distribució, assenyalant-ne les causes.
d) Dificultats derivades del cost total d’entrada per a un nou competidor per necessitat 

de capital, promoció, publicitat, distribució, manteniment, recerca i desenvolupament, etc.
e) Qualssevol barreres legals o reglamentàries com ara l’exigència d’una autorització 

oficial o l’existència de normes específiques de qualsevol tipus, així com les barreres 
derivades dels procediments de certificació de productes o de la necessitat de forjar-se 
una bona reputació al mercat.

f) Qualssevol restriccions derivades de l’existència de patents, coneixements tècnics 
(«know-how») o altres drets de propietat intel·lectual i industrial així com de les derivades 
de la concessió de llicències sobre aquests drets, i indiqueu si les parts són titulars de 
patents o de llicències d’explotació.

6.4.2 Indiqueu si ha accedit al mercat alguna empresa important durant els últims 
tres anys (o, si és procedent, un període més llarg) i si és previsible l’entrada d’un nou 
operador al mercat i en quin termini. Si les respostes són afirmatives, aporteu la informació 
disponible sobre aquestes empreses i persona de contacte.

6.5 Recerca i desenvolupament.

6.5.1 Descriviu el paper i la importància de les activitats de recerca i desenvolupament 
per poder mantenir-se de forma competitiva a llarg termini en els mercats considerats, 
tenint en compte aspectes com ara tendència, evolució del desenvolupament tecnològic, 
principals innovacions realitzades i cicle d’innovació.

6.5.2 Descriviu la naturalesa de les activitats d’R+D de les parts i la proporció de les 
despeses en R+D respecte a la xifra de negocis així com la seva significació en el mercat.

6.6 Aspectes cooperatius.

6.6.1 Indiqueu si hi ha acords de cooperació horitzontal o vertical entre les empreses 
partícips o entre aquestes i altres competidors en els mercats afectats per l’operació o en 
mercats connexos. Si s’escau, descriviu-los detalladament i aporteu-ne una còpia (recerca 
i desenvolupament, de llicència, de producció conjunta, d’especialització, distribució, 
subministrament a llarg termini i d’intercanvi d’informació).

6.6.2 En els casos de notificació d’un control conjunt, indiqueu si les empreses 
matrius mantenen o han de mantenir activitat significativa en els mateixos mercats, 
ascendents o descendents, o en un mercat pròxim estretament relacionat respecte a 
l’empresa en participació. En cas afirmatiu, descriviu la participació de les matrius i de 
l’empresa en comú en cadascun d’aquests mercats, i indiqueu la participació de cadascuna 
en els volums de negocis de les altres.
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6.7 Aspectes verticals de l’operació.

Descriviu les implicacions de l’operació sobre els mercats ascendents i descendents 
del mercat rellevant, així com el seu grau d’integració vertical i la posició de les parts en 
l’operació.

Secció 7a qüeStionS generalS

7.1 Descriviu i quantifiqueu la contribució que l’operació de concentració pot aportar 
respecte a:

7.1.1 La millora dels sistemes de producció o comercialització.
7.1.2 El foment del progrés tecnicoeconòmic.
7.1.3 Afavorir els interessos dels consumidors o usuaris.

7.2 En cas que els anteriors beneficis siguin eficiències que s’han de tenir en compte 
a l’hora de valorar l’operació de concentració, acrediteu-les amb els mitjans que considereu 
pertinents, quantifiqueu-les, i justifiqueu el termini en què es considera previsible que se’n 
desenvolupin els efectes i indiqueu els motius pels quals són:

Específiques de l’operació de concentració.
No es poden obtenir per mitjans alternatius.
S’han de traslladar als consumidors.

7.3 Indiqueu els contextos comunitari i mundial en què se situa l’operació i la posició 
que hi tenen les parts. Assenyaleu els efectes previsibles per a les parts de l’operació 
respecte a aquests contextos, en particular quant a la seva competitivitat internacional.

Secció 8a DocumentS annexoS

a) Còpia dels informes de gestió i comptes anuals corresponent a l’últim exercici de 
les empreses que participin en l’operació, i si s’escau, de les seves matrius.

b) Còpia de la versió definitiva o més recent dels documents relatius a l’acord que 
doni lloc a l’operació de concentració i traducció, si estan redactats en llengua no oficial de 
l’Estat espanyol, sense perjudici que la Direcció d’Investigació pugui exigir la traducció 
jurada d’aquests documents.

c) Anàlisis, informes o estudis que es considerin rellevants.
d) Acords de cooperació o altres segons les seccions 3.2 i 5.6.
e) Quan es tracti d’ofertes públiques, també s’ha d’adjuntar el fullet d’oferta que s’ha 

de presentar davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors, o el seu equivalent en 
altres països.

f) El justificant de pagament de la taxa de conformitat amb el que preveu l’article 23 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

g) Poder de representació o fotocòpia compulsada d’aquest poder amb traducció 
jurada, si està redactat en una llengua no oficial de l’Estat espanyol.

h) Còpies dels informes o documents explicatius que amb motiu de l’operació hagin 
preparat o encarregat a tercers les parts per a qualsevol dels seus òrgans de direcció, per 
als accionistes o per a inversors i analistes.

Indiqueu per a cadascun d’aquests documents (si no hi figura) la data d’elaboració, el 
nom i cognoms i la condició de les persones que els han elaborat.

ANNEX III

Formulari abreujat de notificació de les concentracions econòmiques

1. Com podeu notificar-les.

El formulari de notificació s’ha d’adreçar a la CNC. Amb independència del registre on 
es presenti la notificació, l’inici del còmput dels terminis del procediment de control de 
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concentracions no es produeix fins que entri la notificació de forma deguda en el Registre 
de la CNC.

El formulari de notificació i els seus documents annexos s’han de presentar amb una 
còpia en paper i una altra en format electrònic.

Aquest formulari de notificació es compon de:

a) Una caràtula en què s’ha d’indicar la identitat del notificador (i representant, si 
s’escau), la identitat dels altres partícips, la naturalesa de l’operació, una descripció sumària 
de l’operació, la motivació de la presentació del formulari abreujat, el sector econòmic, la 
sol·licitud de confidencialitat i, si s’escau, d’aixecament de la suspensió de l’execució de 
l’operació, així com el lloc, la data i les signatures dels notificadors.

b) Les informacions que requereixen les seccions 1 a 7, que s’han de facilitar pel seu 
ordre en un full a part i amb menció del nombre marginal de referència.

2. Sol·licitud de confidencialitat.

El notificador ha d’indicar en la caràtula de la notificació, de forma motivada, les 
informacions que s’han de tractar confidencialment respecte a tercers o, si s’escau, 
respecte a algun dels partícips en l’operació. Així mateix, d’acord amb el que disposa 
l’article 20 d’aquest Reglament, ha de presentar una versió no confidencial de la 
notificació.

Secció 0 caràtula

Notificador:

Representant (si s’escau):

Altres partícips:

Tipus d’operació:

Sector econòmic:

Sol·licito:

1. Que aquesta notificació sigui considerada als efectes que recullen l’/els apartat/s 
… de l’article 56 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, sobre la 
base dels motius següents:

2. Que la informació que contenen les seccions … i els annexos … d’aquesta notificació 
sigui tractada confidencialment respecte de tercers i es mantingui secreta, d’acord amb el que 
estableix l’article 42 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, perquè són continguts confidencials de 
les empreses que participen en la concentració.

3. Si s’escau, l’aixecament de l’obligació de suspensió de l’execució de la concentració 
notificat, conforme al que disposa l’article 9 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

Els sotasignats declaren que les informacions que es proporcionen en aquest formulari 
i els seus annexos són certes, que les opinions són veraces i que les estimacions s’han fet 
de bona fe.

Lloc, data i signatura/es del notificador o del representant.

Secció 1a informació Sobre leS partS

1.1 Informació sobre la part o les parts que notifiquen.

Faciliteu les dades següents:

1.1.1 Denominació o raó social completa.

En el cas de persones físiques o societats sense personalitat jurídica que operin sota 
un nom comercial, indiqueu els noms i cognoms de la persona o persones o la denominació 
de la societat.
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1.1.2 Domicili social i número d’identificació fiscal o codi d’identificació.
1.1.3 Naturalesa de les activitats de l’empresa.
1.1.4 Nom i cognoms de la persona de contacte, càrrec en l’empresa, adreça, número 

de telèfon, fax i adreça de correu electrònic.
1.1.5 Adreça del notificador (o de cadascun dels notificadors) on es puguin enviar 

documents i, en especial, resolucions i decisions de la Comissió Nacional de Competència. 
Nom, cognoms, número de telèfon, fax i adreça de correu electrònic d’una persona 
autoritzada per rebre els documents en aquesta adreça.

1.2 Informació sobre les altres partícips en l’operació de concentració.

1.2.1 Denominació o raó social completa.

En el cas d’adquisició d’una part d’una empresa o empreses sense personalitat jurídica 
pròpia, consigneu-hi la identificació amb el nom comercial així com la raó social dels 
venedors.

1.2.2. Domicili social i número d’identificació fiscal o codi d’identificació.
1.2.3 Naturalesa de les activitats de l’empresa.
1.2.4 Nom i cognoms de la persona de contacte, càrrec en l’empresa, adreça, número 

de telèfon, fax i adreça de correu electrònic.
1.2.5 Adreça d’un altre partícip en la concentració (o d’altres partícips) on es puguin 

enviar documents i, en especial, resolucions i decisions de la Comissió Nacional de 
Competència. Nom, cognoms, número de telèfon, fax i adreça de correu electrònic d’una 
persona autoritzada per rebre els documents en aquesta adreça.

1.3 Notificació efectuada per representant.

La notificació realitzada per representant s’ha d’acompanyar del document que acrediti 
la representació o fotocòpia compulsada d’aquest document amb traducció jurada si 
l’esmentat poder està redactat en llengua no oficial de l’Estat espanyol. En l’acreditació hi 
han de constar el nom, els cognoms i el càrrec de les persones que concedeixen dita 
acreditació.

Indiqueu:

1.3.1 Nom de les persones o entitats designades representants.
1.3.2 Domicili social i número d’identificació fiscal o codi d’identificació.
1.3.3 Persona amb qui es pot establir contacte. Adreça, número de telèfon, fax i 

adreça de correu electrònic.
1.3.4 Adreça del representant (a Madrid, si pot ser) per a l’enviament de 

correspondència i el lliurament de documents.

Secció 2a naturaleSa, caracteríStiqueS i DimenSió De l’operació De concentració

2.1 Descripció de la naturalesa de l’operació.

Descriviu de forma succinta l’operació de concentració, indicant, entre altres coses:

2.1.1. Si la concentració constitueix:

a) Una fusió entre societats anteriorment independents.
b) Una adquisició d’actius.
c) Una adquisició de participacions de qualsevol tipus que permeti assolir el control 

exclusiu o el conjunt d’una altra empresa.
d) La creació d’una empresa en participació amb plenes funcions en el sentit de l’article 7 

de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.
e) Un contracte o qualsevol altre mitjà que confereixi un control directe o indirecte 

conforme al que preveu l’article 7 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

2.1.2 Si es veuen afectades per l’operació la totalitat o parts de les empreses 
partícips.
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2.1.3 Si una de les parts presenta una oferta pública d’adquisició d’una altra, indiqueu 
si aquesta operació té l’aprovació de l’òrgan d’administració d’aquesta última.

2.1.4 Descriviu breument l’estructura econòmica i financera de l’operació de 
concentració.

2.1.5 Assenyaleu la data prevista o proposada per als principals actes conduents al 
perfeccionament de la concentració.

Indiqueu l’estructura de propietat o de control proposada després de la realització de 
l’operació.

2.1.6 Indiqueu qualsevol suport financer o d’un altre tipus de qualsevol procedència 
(fins i tot organismes públics, rebut per alguna de les parts, i la naturalesa i quantia de 
l’esmentat suport).

2.1.7 Indiqueu el valor de l’operació (el preu de compra o el valor de tots els actius 
afectats, segons el cas).

2.2 Volum de negocis de les partícips.

La part notificadora ha d’indicar les dades següents referides a tots els partícips en 
l’operació de concentració durant l’últim exercici econòmic, conforme al que disposa l’article 5 
d’aquest Reglament.

2.2.1 Volum de negocis mundial.
2.2.2 Volum de negocis a la Unió Europea.
2.2.3 Volum de negocis a Espanya.

2.3 Si l’operació consisteix en l’adquisició del control conjunt d’una empresa en 
participació, proporcioneu la informació següent:

2.3.1 El volum de negocis de l’empresa en participació i/o el volum de negocis de les 
activitats aportades a l’empresa en participació i/o

2.3.2 El valor total dels actius transferits a l’empresa en participació.

2.4 Assenyaleu per què la concentració notificada no entra en l’àmbit d’aplicació del 
Reglament (CEE) núm. 139/2004, del Consell, de 20 de gener de 2004, sobre el control de 
les concentracions entre empreses.

2.5 Indiqueu en quins altres països i en quina data s’ha notificat o es projecta notificar 
la concentració.

2.6 Descriviu els motius econòmics de l’operació.

Secció 3a reStriccionS acceSSòrieS

3.1 Indiqueu si hi ha restriccions a la competència que es consideren accessòries a 
l’operació de concentració notificada en l’acord que hi dóna lloc.

3.2 En cas que la resposta al punt 3.1 sigui afirmativa, indiqueu si les restriccions 
accessòries a l’operació consisteixen en:

3.2.1 Acords o clàusules de no-competència.
3.2.2 Acords o clàusules de no-captació de recursos humans o d’un altre tipus.
3.2.3 Acords o clàusules de confidencialitat.
3.2.4 Obligacions de compra o de subministrament.
3.2.5 Acords de llicència.
3.2.6 Altres acords o clàusules que es puguin valorar com a accessoris a l’operació 

de concentració.

3.3 Per a cada un dels punts de l’apartat 3.2 en els quals la resposta sigui afirmativa, 
indiqueu:

3.3.1 Durada de l’acord, clàusula o obligació.
3.3.2 Contingut de l’acord, clàusula o obligació.
3.3.3 Justifiqueu el fet que aquests acords, clàusules o obligacions siguin tractats 

com una restricció accessòria a la concentració.
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Secció 4a propietat i control previS

Per a cada una de les partícips que intervenen en la concentració faciliteu una relació 
completa de totes les empreses pertanyents al mateix grup que operin en qualsevol dels 
mercats rellevants, amb indicació de la seva seu.

Als efectes de la pertinença a un grup, la relació de control s’entén d’acord amb l’article 
7.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, i amb el que estableix la secció 2a d’aquest formulari, 
relativa a la naturalesa i les característiques de l’operació de concentració.

En particular, la llista ha d’incloure una relació completa de:

4.1 Totes les empreses o persones sota el control de les quals estiguin, directament 
o indirectament, cadascuna de les partícips;

4.2 Totes les empreses que operin en qualsevol dels mercats rellevants controlades 
directament o indirectament:

a) Per les partícips;
b) Per qualsevol altra de les empreses que esmenta el punt 4.1.

Especifiqueu la naturalesa i els mitjans de control respecte a cada empresa o persona 
que figuri a la llista.

La informació subministrada en aquesta secció pot anar acompanyada de gràfics o 
diagrames que ajudin a descriure millor l’estructura de control de les empreses abans i 
després de l’operació.

Secció 5a Definició DelS mercatS

Respecte a cadascuna de les empreses partícips s’han d’indicar:

5.1 Els sectors econòmics en els quals operen, assenyalant el seu codi NACE de 
quatre xifres, i la indicació de les associacions sectorials existents.

5.2 Els béns o serveis comercialitzats per cadascuna de les empreses partícips en 
l’operació de concentració, agrupant-los per categories comercials significatives i, si 
s’escau, les variacions en la cartera de productes o serveis que es prevegin en l’operació 
de concentració. Per a cadascun d’aquests béns i serveis s’ha de fer una descripció de les 
seves característiques principals.

5.3 Delimitació dels mercats.

El notificador ha de delimitar els mercats prenent en consideració els punts següents:

5.3.1 Mercats de producte.

Un mercat de productes comprèn la totalitat dels productes i serveis que els consumidors 
consideren intercanviables o substituïbles per raó de les seves característiques, físiques i 
tècniques, el nivell de preu, l’ús que se’n preveu fer, el sistema de distribució o les definicions 
legals o reglamentàries del producte.

Per a la definició dels mercats de producte és necessari tenir en compte la possible 
existència de productes i serveis substitutius dels que les parts de l’operació ofereixen, 
els quals poden actuar com a restricció competitiva al seu comportament. Aquesta 
restricció competitiva pot provenir de l’existència al mercat d’altres productes i serveis 
que els consumidors consideren intercanviables (substituibilitat per la part de la 
demanda) o de l’existència d’altres oferents disposats a dedicar amb immediatesa els 
seus recursos a l’oferta dels esmentats productes i serveis (substituibilitat per la part de 
l’oferta).

En la definició indiqueu els motius dels factors que determinen la inclusió d’uns 
productes i l’exclusió d’altres, tenint en compte, per exemple, la seva substituibilitat, les 
condicions de competència, els preus, l’elasticitat encreuada de la demanda o altres 
factors pertinents (per exemple, substituibilitat des del punt de vista de l’oferta, quan 
escaigui).



5.3.2 Mercats geogràfics.

El mercat geogràfic comprèn la zona en la qual les empreses partícips duen a terme 
activitats de subministrament i demanda dels productes o serveis de referència, en les 
quals les condicions de competència són suficientment homogènies i que es pot distingir 
d’altres zones geogràfiques pròximes, en particular a causa que en aquestes les condicions 
de competència són sensiblement diferents.

Entre els factors que intervenen a l’hora de determinar el mercat geogràfic es poden 
esmentar la naturalesa i les característiques dels productes i serveis en qüestió, l’existència 
de barreres d’entrada, les preferències dels consumidors, l’existència de diferències 
apreciables en les quotes de mercat de les empreses en zones geogràfiques pròximes i 
l’existència de diferències importants de preus o altres factors pertinents.

5.4 Mercats rellevants.

Als efectes de la informació sol·licitada en aquest formulari, els mercats rellevants 
estan compostos pels mercats de producte a Espanya o en un àmbit geogràfic definit dins 
d’aquest, en els quals es donin les circumstàncies següents:

a) Que dues o més partícips de l’operació duguin a terme activitats empresarials en 
el mateix mercat de producte.

b) Que les partícips en la concentració assoleixin una quota individual o combinada 
del 25% en un mercat de producte verticalment relacionat amb un mercat de producte en 
el qual operi qualsevol altra part de la concentració en l’àmbit nacional o en un mercat 
geogràfic definit dins d’aquest.

Secció 6a informació Sobre elS mercatS rellevantS

Per a cada mercat rellevant, faciliteu la informació següent:

6.1 Una estimació de les dimensions globals del mercat nacional, els mercats definits 
d’àmbit inferior al nacional i, si s’escau, els mercats definits en àmbits superiors al nacional, 
tant en valor (euros) com en volum (unitats) de les vendes.

Indiqueu la base i les fonts dels càlculs i faciliteu documents, en la mesura que estiguin 
disponibles, que confirmin suficientment aquests càlculs.

6.2 Les vendes en valor i en volum, així com una estimació de la quota de mercat de 
cadascuna de les partícips en la concentració al mercat nacional, els mercats definits d’àmbit 
inferior al nacional i, si s’escau, en els mercats definits en àmbits superiors al nacional.

Indiqueu, així mateix, si s’han registrat canvis significatius en les quotes de vendes i de 
mercat durant els últims tres exercicis.

Secció 7a DocumentS annexoS

a) Còpia dels informes de gestió i comptes anuals corresponents a l’últim exercici de 
les empreses que participin en l’operació, i si s’escau, de les seves matrius.

b) Còpia de la versió definitiva o més recent dels documents relatius a l’acord que 
doni lloc a l’operació de concentració i traducció, si estan redactats en una llengua no 
oficial de l’Estat espanyol, sense perjudici que la Direcció d’Investigació pugui exigir una 
traducció jurada d’aquests documents.

c) Anàlisis, informes o estudis que es considerin rellevants.
d) Acords de cooperació o altres acords segons la secció 3.2.
e) Quan es tracti d’ofertes públiques, també s’ha d’adjuntar el fullet d’oferta que s’ha 

de presentar davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors, o el seu equivalent en 
altres països.

f) El justificant de pagament de la taxa conforme al que preveu l’article 23 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol.

g) Poder de representació o fotocòpia compulsada d’aquest poder amb traducció 
jurada si està redactat en una llengua no oficial de l’Estat espanyol.
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h) Còpies dels informes o documents explicatius que amb motiu de l’operació les 
parts hagin preparat o encarregat a tercers per a qualsevol dels seus òrgans de direcció, 
per als accionistes o per a inversors i analistes.

Indiqueu per a cadascun d’aquests documents (si no hi figura) la data d’elaboració, el 
nom i els cognoms, i la condició de les persones que els hagin elaborat.


