
COL·LECCIÓ ESTUDIS I  INFORMES

Núm. 2 ■ 1995

Servei d’Estudis

La defensa de la competència
a Espanya i a Europa

Informes del Tribunal de Defensa
de la Competència
i de la Comissió Europea



En aquest segon número de la col·lecció «Estudis i Informes” es reprodueixen dos
autoritzats informes sobre la política de la competència, un referit a la Unió
Europea i el segon, a l’economia espanyola.Aquests dos documents són especial-
ment rellevants, tant pels autors, les màximes autoritats en el seu àmbit, com pels
temes tractats. Amb la seva difusió pretenem contribuir a un coneixement més
gran de la problemàtica i de la importància de la competència per a la nostra eco-
nomia.

El primer informe, «La política europea sobre la competència el 1993», ha estat
publicat per la Comissió Europea i és la primera vegada que apareix traduït en
versió completa al català. S’hi expliquen els principis i les modalitats d’aplicació
de la política de competència europea mitjançant la il·lustració de les principals
actuacions de la Comissió en aquesta matèria. S’exposen els principals camps
d’actuació i objectius de la política comunitària, es relata el control a les ajudes
d’Estat per impedir que falsegin la competència, es ressalta com la Comissió vet-
lla per la introducció de la competència en els sectors protegits, amb la finalitat
de la realització d’un veritable mercat únic europeu, etc.

El segon document, «Remeis polítics que poden afavorir la lliure competència en
els serveis i aturar el dany causat pels monopolis», és el primer informe general
publicat pel Tribunal de Defensa de la Competència espanyol i ha tingut una
notable repercussió en amplis medis. Aquest Tribunal vetlla la correcta aplicació
de la Llei de Defensa de la Competència, que prohibeix la fixació de preus, el re-
partiment del mercat, l’aplicació de condicions desiguals per a prestacions equi-
valents, entre altres pràctiques. Entre els nombrosos aspectes positius que pos-
seeix l’informe reproduït, hi ha el d’estar escrit en un llenguatge molt comprensi-
ble i clar. Exposa un conjunt de recomanacions per augmentar la competència en
els transports, energia elèctrica, monopolis locals, instal·lació i manteniment de
serveis públics, telecomunicacions i mercat del sòl urbà.A més, ressalta la impor-
tància de la liberalització, els perjudicis dels monopolis i les dificultats de les
reformes estructurals. Per superar-les presenta criteris per al disseny de les políti-
ques d’introducció de competència, de manera que puguin ser acceptades amb
rapidesa pels agents econòmics i per la societat en general.
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PRESENTACIÓ

En economia, almenys fins ara i després del fiasco del model d’eco-

nomia centralitzada, no s’ha inventat res millor que el mercat per 

assignar eficientment els recursos escassos. Però perquè els mercats fun-

cionin de manera eficaç es requereix que no hi hagi limitacions a la

competència ni posicions monopolístiques, que limiten les possibilitats

d’elecció dels consumidors i encareixen els productes i serveis. Els mer-

cats competitius poden maximitzar el benestar general. D’altra banda,

la competència és un important factor estimulador del progrés tècnic i

de les innovacions, amb tot el que suposa per al desenvolupament de la

humanitat.

La política de defensa de la competència persegueix la consecució de

mercats en què els participants actuïn en règim de lliure competència, i

en què no hi hagi barreres d’entrada legals no justificades. Altres objec-

tius de la política de competència són assegurar la llibertat econòmica

individual de les empreses i la no-concentració del poder econòmic i

social.

És certament important que els mercats d’una economia no estiguin

intervinguts i siguin competitius. En un context de llibertat d’intercanvis

a nivell internacional encara és més convenient. Efectivament, l’existèn-

cia de sectors preservats de la competència provoca ineficiències que es

transmeten a la resta de sectors i n’afecten la competitivitat. Així, per

exemple, a Espanya s’ha registrat els últims anys un considerable incre-

ment dels preus dels serveis, protegits en general de la competència exte-

rior. Això ha incidit en una menor competitivitat de les empreses manu-

factureres, els productes de les quals sí que estan sotmesos a la competèn-

cia de les importacions.
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Les mesures per incrementar la competència són imprescindibles dins

les reformes estructurals per facilitar la convergència de l’economia

espanyola amb els països d’economies més sòlides de la Unió Europea.

De fet, l’eliminació de les distorsions dels mercats de béns i factors és

una de les condicions perquè el nostre elevat índex d’inflació sigui

homologat amb el dels països europeus més sanejats.

Altrament, seria un greu error creure que per conservar ocupació s’ha

de protegir de la competència algunes parts de l’economia. Només serviria

per retardar les solucions que seran sens dubte més doloroses. En els temps

actuals, per resoldre la insuficiència d’ocupació, un dels grans problemes

de l’economia espanyola, l’única garantia és aconseguir que l’economia

sigui més competitiva, i per això són convenients mesures de tipus menys

intervencionista. D’altra banda, és molt probable que la liberalització

d’activitats tals com les telecomunicacions i d’altres, acabi incrementant

sensiblement els llocs de treball d’aquests sectors.

No hi ha dubte que el tema de la competència està d’actualitat. Al nos-

tre país hi ha bastants exemples de sectors que han estat desregulats

recentment en major o menor mesura, en bona part per l’impuls de la

política de la competència de la Unió Europea.

En el cas del transport aeri, per exemple, la liberalització ha permès

la presència d’altres empreses competidores, i, si bé el seu abast ha estat

limitat, els efectes han estat espectaculars. Així, en el pont aeri entre

Madrid i Barcelona, les tarifes han disminuït de manera molt significati-

va i es constata alhora una millora de la qualitat de servei. També en al-

tres línies, la davallada dels preus ha estat molt important, un cop ober-

tes a la competència.

La incipient liberalització en el camp de les telecomunicacions ha

començat igualment a donar els seus fruits. D’aquesta manera, les tari-
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fes de les trucades internacionals, que són les que estan en règim de

competència, s’han reduït considerablement des de l’any passat.

Així mateix, al principi de l’exercici, el Govern ha anunciat diverses

actuacions per desregular el sòl i d’aquesta manera abaratir el preu dels

habitatges. També la Llei d’Arrendaments Urbans, que va entrar en

vigor a l’inici de 1995, estableix en general una liberalització més gran

en el sector del lloguer d’habitatges. Igualment, a principis del mes de

febrer, el Govern ha aprovat la supressió de les distàncies mínimes entre

gasolineres per tal que hi hagi una competència més gran entre les esta-

cions de servei.

En aquest marc, ens ha semblat oportú publicar en el segon número

d’aquesta col·lecció d’«Estudis i Informes» dos informes autoritzats sobre

la política de la competència, un a nivell de la Unió Europea, i l’altre res-

pecte a l’economia espanyola. Aquests dos treballs són especialment relle-

vants, tant pels autors, les màximes autoritats en el seu àmbit, com pels

temes tractats.

El primer informe, sobre la política europea de competència, és de la

Comissió Europea i és la primera vegada que apareix traduït en versió

completa al català. S’hi expliquen els principis i les modalitats d’aplica-

ció de la política de competència europea mitjançant la il·lustració de les

principals actuacions de la Comissió en aquesta matèria. La importàn-

cia de la política de la competència de la Unió Europea és òbvia. Aques-

ta política correspon a la Comissió Europea i afecta Espanya com a Estat

membre. Qüestions com ara les ajudes a les empreses públiques entren

dins del camp de la política de la competència de la Unió Europea i són

objecte de seguiment per part de la Comissió. 

En aquest document s’exposen els principals camps d’actuació i objec-

tius de la política comunitària, es relata com la Comissió Europea con-
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trola les ajudes d’Estat en la mesura en què falsegin la competència, es

ressalta com la Comissió vetlla per la introducció de la competència en

els sectors protegits amb la finalitat de la realització d’un veritable mer-

cat únic europeu, etc.

El segon treball, «Remeis polítics que poden afavorir la lliure com-

petència en els serveis i aturar el dany causat pels monopolis», és el pri-

mer informe general publicat pel Tribunal de Defensa de la Competència

espanyol. Aquest Tribunal vetlla la correcta aplicació de la Llei de

Defensa de la Competència, que prohibeix la fixació de preus, el reparti-

ment del mercat, l’aplicació de condicions desiguals per a prestacions

equivalents, entre altres pràctiques. Per això, està autoritzat a imposar

sancions a les empreses que infringeixin la normativa. A més, està facul-

tat per elevar al Govern propostes de modificacions legals per introduir

o augmentar la competència quan justament siguin les normes les que

provoquen la falta de competència.

A part d’aquesta habilitació permanent, en el marc del Programa de

Convergència d’abril de 1992, el Govern va encarregar al Tribunal la

realització d’un «estudi de la legislació sobre preus administrats, exclusi-

vitats, situacions de monopoli i condicionament a l’exercici professional,

a fi que puguin ser identificats els costos del sistema de regulació d’un

ampli conjunt de sectors», així com que hi inclogués «propostes concretes

de modificacions normatives i s’identifiqués l’Administració que haurà

de dur-les a terme». Aquest informe respon tant al mandat genèric del le-

gislador com a l’encàrrec concret del Govern.

Entre els nombrosos aspectes positius que posseeix aquest informe hi

ha el d’estar escrit en un llenguatge molt comprensible i clar. Exposa un

conjunt de recomanacions per augmentar la competència als sectors se-

güents: transports, energia elèctrica, monopolis locals, instal·lació i man-

teniment de serveis públics, telecomunicacions i mercat del sòl urbà. A
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més, l’informe del Tribunal de Defensa de la Competència assenyala la

importància de la liberalització, els perjudicis dels monopolis i les difi-

cultats de les reformes estructurals. Per superar-les, presenta criteris per

al disseny de les polítiques d’introducció de competència de manera que

puguin ser acceptades amb rapidesa pels agents econòmics i per la socie-

tat en general. En el temps transcorregut des que aquest informe es va

fer públic, algunes de les seves propostes han estat dutes a la pràctica, però

encara queda molt camí per recórrer.

Amb la difusió d’aquests documents, el Servei d’Estudis de ”la Caixa”

pretén contribuir a un coneixement més gran de la problemàtica i de la

importància de la competència per a la nostra economia. Aquest conei-

xement és el que ha de facilitar l’adopció de les reformes necessàries per

millorar decididament l’eficiència i la productivitat global de la nostra

economia, un objectiu irrenunciable.

Josep M. Carrau

Director del Servei d’Estudis

Març de 1995
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Pròleg del comissari Van Miert

■ Aquest informe presenta els principis i les modalitats d’aplicació de la

política comunitària sobre la competència, mitjançant alguns exemples sig-

nificatius triats entre el miler de decisions adoptades per la Comissió el

1993.

■ Sense la competència, l’esperit d’empresa no es pot exercir plenament.

Desapareix un dels principals ingredients del motor del creixement i de

l’ocupació. Per convèncer-se d’això, només cal constatar els estralls provo-

cats pels règims que han proscrit aquestes regles al sector econòmic. Sense

competència, es penalitza tant els empresaris, que no estan en condicions

de demostrar totes les seves aptituds, com els ciutadans, que tenen menys

opcions.

■ Abans de la creació de la Comunitat Europea, els futurs Estats membres

de la Unió Europea ja reconeixien les virtuts de la competència, raó per la

qual disposaven d’una legislació completa per fer respectar els seus princi-

pis. Els pares fundadors de la Comunitat Europea, naturalment, van integrar

dins el Tractat de Roma una legislació sobre la competència, perquè, sense

normes comunes, el mercat comú no pot existir. L’aplicació de normes de

competència a nivell comunitari és l’expressió del mercat únic, en la pers-

pectiva del qual se situen d’ara endavant els empresaris. És igualment una

necessitat per garantir el creixement en coordinació amb altres instruments

econòmics, tal com ho expressa sense ambigüitat el llibre blanc sobre el

creixement, la competitivitat i l’ocupació.

■ Si hi ha normes comunes és a causa del desig d’equitat entre els Estats

membres. Així, la seva aplicació ha estat confiada a un àrbitre que ha de fer

respectar una aplicació uniforme. Aquest és el treball assignat a la Comissió

Europea. En efecte, només un òrgan independent que treballi per a
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l’interès comunitari pot garantir una aplicació de les normes comunes que

no estigui esbiaixada per interessos purament nacionals. Aquesta se situa

d’alguna manera «per sobre del conflicte», i evita així que una conducta

anticompetitiva dins un Estat membre pugui tenir efectes nefastos en un

altre Estat membre. La seva primera tasca consisteix, per tant, a vigilar de

manera equitativa el respecte de les normes, per tal de prevenir qualsevol

comportament que pugui perjudicar els interessos d’altres empreses o dels

ciutadans. En aquesta tasca, la Comissió ha de vetllar per la transparència i

justificar les seves decisions (prop de tres-cents comunicats de premsa

anuals), consultar els comitès dels Estats membres, tot explicant el funcio-

nament dels mecanismes de la competència i respectant els drets de defen-

sa de les empreses incriminades. Amb aquest esperit, els serveis de la com-

petència han organitzat en el transcurs de l’any 1993 un seminari amb juris-

tes especialitzats en dret de la competència per recollir-ne els comentaris i

vetllar per la bona aplicació de les normes existents. La Comissió manté un

diàleg amb les altres institucions, i especialment amb el Parlament Europeu.

Així, després que la Comissió hagués decidit imposar una multa als produc-

tors de biguetes d’acer per la formació d’un càrtel, vaig anar al Parlament

per explicar aquesta decisió. Es manté un contacte estret amb els empresa-

ris que exposen les seves dificultats i que són consultats sobre les modifica-

cions reglamentàries que els concerneixen.

■ La posada en pràctica de la política de la competència es basa certament

en els tractats, però també s’integra en el context econòmic i social pre-

sent. La política comunitària de la competència no és una finalitat que es

vulgui perseguir de manera dogmàtica. És un instrument, certament impor-

tant, que ha de ser utilitzat per portar a terme els objectius acordats a nivell

comunitari: integració econòmica, cohesió, millora del nivell de vida, crei-

xement sostingut, protecció social i respecte del medi ambient.

■ Els empresaris gestionen els seus negocis, i la Comissió no desitja dictar-

los el seu comportament. En canvi, ha d’intervenir quan les ajudes d’Estat,



els càrtels, les fusions o qualsevol altra forma de cooperació amenacin la

lliure competència.

– En períodes de crisi profunda, quan es desenvolupen els reflexos d’auto-

defensa, cal estar encara més alerta que de costum respecte a les ajudes

que els Estats atorguin a les seves empreses. Aquestes ajudes poden

comportar greus distorsions de la competència. No obstant això, la

Comunitat no pot excloure, en determinades circumstàncies, l’aprovació

de programes d’ajuda destinats a corregir els desequilibris estructurals

existents en certs sectors de producció. Així, la Comissió ha recomanat,

el 1993, l’aprovació de diverses reestructuracions d’empreses ajudades

pels Estats membres en la indústria siderúrgica. Com a contrapartida, la

Comunitat exigeix una reducció important de la capacitat de producció

de manera que contribueixi al sanejament del sector.

Les empreses poden necessitar reestructuracions profundes per adaptar-

se a les mutacions. Si utilitzen les ajudes de l’Estat amb aquesta finalitat,

ha de ser de manera definitiva, per a una reestructuració real, útil al con-

junt del sector industrial afectat.

– Quan les empreses s’agrupen per aprofitar-se de sinèrgies dins el gran

mercat, tant l’article 86 del tractat de la CE sobre abusos de posició do-

minant com el reglament comunitari sobre concentracions d’empreses

prohibeixen la creació d’estructures oligopolístiques dominants. Però si

la formació d’aquestes entitats és l’únic mitjà per enfrontar-se a una com-

petència exacerbada en el camp internacional dins els sectors punters,

¿per què no autoritzar, sota certes condicions, aquest tipus d’aliances?

Això és el que es va fer, el 1993, amb els fabricants de pantalles de cristall

líquid per evitar una dependència excessiva respecte a tercers països i

permetre a les empreses comunitàries que s’introduïssin en la competèn-

cia internacional.

– Estan igualment prohibits els pactes entre empreses si redueixen la lliber-

tat d’elecció del consumidor. No obstant això, alguns dels acords verticals

entre empreses són favorables a la competència, en la mesura en què

milloren l’eficàcia en permetre l’obertura de nous mercats. Així mateix,
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aquests pactes poden permetre la realització d’inversions en el camp de

la distribució, la creació de nous serveis postvenda, etc., però la Comissió

ha d’assegurar que aquests pactes no condueixen a acords sobre preus, a

un repartiment dels mercats nacionals o a qualsevol altra forma de restric-

ció, inacceptables dins el mercat únic. Seguint aquesta filosofia, la

Comissió ha aprovat la creació de diversos circuits de distribució selecti-

va el 1993, perquè permetien respondre a una necessitat concreta dels

ciutadans.

■ Durant 1993, la Comissió va vetllar perquè dins alguns camps reservats

fins ara a algunes empreses en posició de monopoli s’introduís la com-

petència. Efectivament, és indispensable que en sectors molt importants

per a la competitivitat de les empreses europees, tals com els del transport,

de les telecomunicacions i de l’energia, les empreses es puguin mesurar

entre elles en benefici dels usuaris i per contribuir realment a la posada en

pràctica efectiva del gran mercat.

■ Així, després d’una consulta a tots els agents implicats (Estats, empreses

públiques, constructors, usuaris), la Comissió va proposar, l’abril del 1993,

un comunicat sobre els serveis al sector de les telecomunicacions que pre-

veu una liberalització total dels serveis de telecomunicacions, incloent-hi el

de la telefonia vocal, el 1998. Aquest termini permetrà definir les exigèn-

cies del servei universal i els mitjans per respondre a aquestes exigències, i

deixarà el temps suficient perquè les empreses posseïdores de drets únics

s’adaptin.

■ Per acabar, si bé l’aplicació de les normes de competència a l’interior de

la Unió augmenta la cohesió i l’eficàcia, això no s’ha de fer en detriment de

les empreses comunitàries. En el futur, els tercers països no tan sols hauran

de tenir normes similars, sinó que les hauran d’aplicar igualment a les seves

empreses. Per aquest motiu, el 1993, la Comissió va fer gestions en nom-

brosos fronts exteriors i va consultar als seus grans interlocutors (Japó,
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EUA), va preparar l’arribada de l’EEE, va instaurar acords amb els països del

centre i de l’est d’Europa i va imaginar el marc internacional que podrà suc-

ceir els acords comercials clàssics del GATT. D’ara endavant, l’eliminació de

les traves al comerç internacional no solament s’ha de derivar, com en el

passat, de la supressió de les barreres estatals, sinó també del respecte a un

comportament competitiu per part de les empreses.
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Capítol I:
LES EMPRESES I LA COMPETÈNCIA

1. Els acords restrictius de la competència i els abusos 
de posició dominant (articles 85 i 86 del tractat 
de la CE, i 65 i 66 del tractat de la CECA)

1.1. L’activitat de la Comissió el 1993

■ A 31 de desembre de 1993, uns 1.250 casos d’acords i d’abusos de posi-

ció dominant estaven en curs de resolució en la Comissió, contra els poc

menys de 1.700 que hi havia l’1 de gener de 1993.1

■ Entre els 1.250 casos en curs al final de 1993, el 60% resulten de notifica-

cions d’acords per part de les empreses i el 25% resulten de denúncies. Els

altres casos han estat introduïts per la Comissió.

■ Igual que l’any 1992, durant 1993, el nombre de casos tancats (865) va

ser dues vegades superior al de casos nous (404).

■ El nombre de casos sotmesos a la Comissió ha augmentat regularment

des de fa una desena d’anys, com indica la taula següent.

Notificacions Denúncies Procediments Total
d’ofici

1980 190 58 51 299

1985 213 66 25 304

1993 265 104 35 404

(1) Aquesta reducció s’explica sobretot perquè la direcció general de la competència (DG IV) ha prosseguit en el seu
esforç de tancament de casos antics. El reglament d’exempcions per categoria dins el camp de les asseguradores
adoptat per la Comissió a final de desembre de 1992 va permetre, en particular, tancar 129 expedients.
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NOMBRE D’EXPEDIENTS INICIATS EL 1993, PER ACTIVITAT

Expedients iniciats el 1993 

Asseguradores 26

Àudio-visual 26

Automòbil 10

Bancs 8

Cautxú 4

Construcció 3

Deixalles 5

Edicions 5

Electrònica (fabricació) 23

Electrònica (serveis) 2

Energia 6

Energia (producció i distribució) 15

Energia (serveis) 2

Indústries manufactureres (fabricació) 33

Informació (serveis) 1

Informàtica 4

Mitjans de comunicació 7

Metalls no-fèrrics 2

Altres indústries manufactureres 16

Altres serveis 31
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NOMBRE D’EXPEDIENTS INICIATS EL 1993, PER ACTIVITAT (continuació)

Expedients iniciats el 1993

Paper (fabricació) 4

Productes agrícoles (fabricació) 6

Productes alimentaris 34

Productes químics de base 12

Productes químics transformats 34

Serveis financers 6

Serveis informàtics 1

Telecomunicacions (fabricació) 1

Telecomunicacions (serveis) 18

Tèxtil i vestit 1

Transport (fabricació) 10

Transport (serveis) 48

Nombre d’expedients per a la DG IV 404 

■ El 1993, a més dels nombrosos actes administratius adoptats pel col·legi

o pel comissari de la competència, preparatoris d’una decisió formal, 21

casos van ser tancats per una decisió formal de la Comissió (contra 41 el

1992). Els altres casos es van tancar amb la tramesa d’una carta administrati-

va (cartes de declaració d’intencions que mostren una actitud positiva o

negativa, trameses pels serveis de la Comissió sense decisió formal del col-

legi).

■ En molts casos, les empreses han preferit renunciar a pràctiques consi-

derades anticompetitives per la Comissió sense esperar-ne una decisió for-

mal. Aquesta actitud explica el nombre relativament limitat de decisions

formals d’aquest any. L’augment del recurs al procediment de tramesa de

cartes administratives per part de la Comissió s’explica igualment per un

desig d’eficàcia:

– quan es refereixen a casos que òbviament no presenten cap problema res-

pecte al dret comunitari, o
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– per al tractament accelerat de les empreses en comú de caràcter coopera-

tiu (vegeu pàg. 32), amb la finalitat de respectar el termini de resposta de

dos mesos que la Comissió s’ha imposat. Prop de 25 notificacions de

societats cooperatives han estat tractades en el marc d’aquest procedi-

ment de tractament accelerat.

■ En els casos més importants, la Comissió recorre al procediment de deci-

sió formal.

■ Mereixen ser destacades diverses característiques de l’activitat de la

Comissió, el 1993, en el camp dels acords.

■ La primera d’aquestes característiques és la diversitat dels sectors 

afectats per l’activitat de la Comissió. Evidentment, no es tracta d’una no-

vetat, però és sorprenent constatar fins a quin punt les normes de com-

petència tenen uns efectes importants en tots els camps de la vida eco-

nòmica (telecomunicacions, petroquímica, béns de distribució, siderúr-

gia, electrònica, energia, etc.). Això s’explica pel paper fonamental que

aquestes regles han de jugar en la consecució d’un veritable mercat inte-

rior.

■ Igualment, l’activitat de la Comissió s’ha desenvolupat en el camp dels

serveis, particularment en l’àudio-visual i en el dels transports. Referent a

això, aquest últim sector és especialment revelador, ja que la Comissió ha

aplicat per primera vegada les regles de competència en el cas del trans-

port per ferrocarril. La Comissió va intervenir diverses vegades en contra

de pràctiques restrictives dels transportistes marítims.

■ Alguns casos resolts aquest any afecten la utilització de les infraestructu-

res. Efectivament, perquè hi pugui haver una veritable competència, és

indispensable que totes les empreses competidores puguin beneficiar-se

d’un accés no discriminatori a les infraestructures que són indispensables
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per a les seves activitats, sense perjudicar el servei universal. D’una banda,

s’ha d’evitar que les activitats rendibles quedin reservades a certs operadors

i, d’altra banda, que les empreses els monopolis de les quals han estat abo-

lits mantinguin la seva posició dominant a base de dur a terme pràctiques

contra la competència (preus depredadors, clàusules d’exclusivitat, etc.).

■ Ja s’han presentat diversos casos d’aquest tipus. 

■ La Comissió té cada vegada més en compte la globalització dels mercats

i l’existència d’una competència mundial en molts sectors (vegeu més

endavant el cas Philips/Thomson/Sagem).

1.2. Els acords restrictius de la competència (articles 85 
del tractat de la CE i 65 del tractat de la CECA)

Article 85 del tractat de la CE

A — El principi: prohibició

«Seran incompatibles amb el mercat comú i quedaran prohibits 

tots els acords entre empreses, les decisions d’associacions d’empre-

ses i les pràctiques concertades que puguin afectar el comerç entre

els Estats membres i que tinguin per objecte o efecte impedir, restrin-

gir o falsejar el joc de la competència dins el mercat comú.»

B — Com a exemples, el Tractat cita:

«a) fixar directament o indirectament els preus de compra o de venda

o altres condicions de transacció;

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

tècnic o les inversions;

c) repartir-se els mercats o les fonts d’aprovisionament;
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d) aplicar a tercers contractants condicions desiguals a prestacions

equivalents, que els ocasionin un desavantatge competitiu;

e) subordinar la celebració de contractes a l’acceptació, pels altres

contractants, de prestacions suplementàries que, per la seva natu-

ralesa o segons els usos mercantils, no guardin cap relació amb

l’objecte d’aquests contractes.»

C — La sanció

«Si la Comissió decideix la interdicció emparant-se en l’article 85, els

acords o decisions són nuls de ple dret.»

D — L’excepció: possibilitat d’exempció

«Una exempció pot ser atorgada a qualsevol acord o categoria d’acords

entre empreses, a qualsevol decisió o categoria de decisions d’associa-

cions d’empreses i a qualsevol pràctica concertada o categoria de pràc-

tiques concertades, que contribueixin a millorar la producció o la dis-

tribució dels productes o a fomentar el progrés tècnic o econòmic, i

alhora reservin als usuaris una participació equitativa en el benefici re-

sultant, i sense que imposin a les empreses interessades restriccions que

no siguin indispensables per aconseguir aquests objectius i sense que

ofereixin a aquestes empreses la possibilitat d’eliminar la competència

respecte a una part substancial dels productes de què es tracti.»

■ Les empreses que arriben a acords entre elles poden fer-ho o bé en un

mateix nivell de producció o de serveis (acords horitzontals) o bé en el si

de processos de producció i de comercialització d’un mateix bé o servei

(acords verticals). D’acord amb l’esperit de les normes del Tractat de Roma,

la Comissió ha d’actuar amb fermesa contra els acords, convenis o deci-

sions d’empreses quan tenen per objectiu:
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Acte introductori 
de la demanda

Primera fase
Fase d’investigació

Segona fase
Obertura del procediment

Presa de posició
per via administrativa

Presa de posició 
per via administrativa

Tercera fase
Accés a l’expedient i fase 

de judici entre parts 

Quarta fase
Consulta als Estats

membres

Cinquena fase
Adopció d’una 
decisió formal

Presa de posició
per via administrativa

Notificació (articles 2, 4)*
Notificació, per part de l’empresa o empreses, dels acords, decisions i 

pràctiques per obtenir una declaració negativa o una exempció.

Instrucció (articles 11, 13, 14)*
• Petició d’informació
• Verificacions/Inspecció

Carta administrativa
(Comfort or discomfort letter)

Cap a una decisió positiva
Publicació d’allò més essencial de la notificació al diari oficial 

(article 19, paràgraf 3) per recollir eventuals objeccions de tercers.

Declaració negativa
La Comissió declara que no pertoca l’aplicació 

dels articles 85, paràgraf 1, o 86, paràgraf 2, del Tractat.

Dictamen del Comitè consultiu
Dictamen sobre la base d’un avantprojecte de decisió (article 10)

Resposta per escrit i 
audiència de les parts 
i de tercers interessats

(Reglament núm. 99/63/CEE)

Carta administrativa
(Comfort or discomfort letter)

Projecte de decisió

Arxiu: abandonament 
de les queixes

(*) Es tracta dels articles de referència del Reglament núm. 17/62, que és el primer reglament de base d’aplicació dels
articles 85 i 86 del tractat de la CE.

Procediments 85/86
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Procediment d’ofici
La Comissió decideix iniciar una investigació

• d’una situació (article 3);
• d’un sector (article 12).

Denúncia (article 3)*
Procediment similar en cas 

de denúncia, si aquesta és declarada admissible 
com a resultat del seu examen.

Exempcions
• Encara que l’article 85, paràgraf 1, del Tractat sigui aplicable, hi

ha motius per a l’exempció (article 85, paràgraf 3, del Tractat).
• S’acorda una exempció per una durada determinada. Pot ser

revocada o renovada.

Prohibició
•La Comissió fa cessar la infracció dels articles 85, paràgraf 1, 
o 86.

•Possibilitat de multa o multa coercitiva.
•Possibilitat de concessió o rebuig de mesures provisionals.

Renúncia a prosseguir

Cap a una prohibició
Comunicació de les queixes a les parts 

(Reglament núm. 99/63/CEE)

Modificació de l’acord que condueix 
a un abandonament de les queixes: aleshores 

s’ha de notificar l’acord modificat 
(procediment en el marc d’una notificació)



– fixar conjuntament el preu de venda de productes o serveis,

– repartir-se els mercats entre les empreses,

– impedir que s’exerceixi la lliure competència als mercats.

■ Efectivament, aquestes pràctiques priven els consumidors dels efectes

positius de la competència, en limitar l’assortiment dels productes i serveis

disponibles en el mercat, restringir la gamma de preus i serveis oferts i

imposar restriccions concretes als usuaris.

■ De totes maneres, la Comissió pot eximir de les normes de competèn-

cia determinats acords, individualment o col·lectivament, quan estimi que

els avantatges específics que comporten (innovació, progrés tècnic, diversi-

ficació de productes a un cost menor...) compensen àmpliament els incon-

venients dels acords i que les restriccions de competència no són massa

importants si es comparen amb els avantatges de l’acord. Aquests acords

poden ser motivats per una necessitat de reestructuració per afrontar les

noves característiques del mercat, per la internacionalització del comerç o,

fins i tot, per la reestructuració dels mercats en el si de la Unió.

■ A continuació es donen diversos exemples que il·lustren l’aplicació pràc-

tica per part de la Comissió de les normes del Tractat.

a) Els acords horitzontals

Prohibició dels càrtels que restringeixen la competència

■ Les empreses no es poden posar d’acord per fixar els preus 

en comú

– La Comissió ha prohibit la fixació de tarifes comunes per part del Consell

Nacional dels Agents de Duanes Italians. Aquesta institució gestiona el
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registre nacional en el qual s’han d’inscriure els agents de duanes italians

per poder exercir la seva activitat. El Consell Nacional fixa les tarifes i les

modalitats d’aplicació que els agents no poden derogar. Després de rebre

diverses queixes procedents d’empreses comunitàries que realitzen ope-

racions de pagament de drets de duana a Itàlia, la Comissió ha jutjat que

l’adopció per part d’una associació professional d’una tarifa obligatòria

per part dels seus membres per prestacions de serveis (encara que la seva

activitat estigui qualificada com a professió liberal) constitueix una infrac-

ció de les normes de competència comunitàries.

– La Comissió va intervenir davant l’associació holandesa que agrupa els

principals fabricants europeus d’ascensors i escales mecàniques dels

Països Baixos, la Nederlandse Vereniging voor Liftnijverheid (NVL). Sota

la cobertura d’un intercanvi d’informacions, aquesta associació havia ins-

taurat un sistema que afavoria la fixació de preus, el repartiment dels mer-

cats i el manteniment de l’exclusivitat en la instal·lació i manteniment

d’ascensors i escales mecàniques. La NVL va suprimir aquestes mesures

després de la intervenció de la Comissió.

■ La Comissió vetlla per evitar la pràctica d’altres mesures 

restrictives per les empreses al si del mercat únic

– Aquest cas va tenir lloc el 1993 amb Auditel, societat italiana que té com

a accionistes les cadenes de televisió i les associacions de publicitat, i que

es dedica a confeccionar índexs d’audiència dels programes de televisió.

El conveni enviat a la Comissió preveia que els socis es comprometessin a

utilitzar únicament les dades d’Auditel per utilitzar els índexs d’audiència.

Aquesta pràctica restringia la llibertat dels membres d’Auditel per utilitzar

índexs d’audiència d’altres orígens. La Comissió, per tant, va prohibir el

conveni el 1993.
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Exempcions

■ La vigilància de la Comissió no desemboca forçosament en una prohibi-

ció. La Comissió pot eximir, és a dir, acceptar una excepció en la prohibició

d’acords, si jutja que els seus efectes benèfics són més importants que els

desavantatges per a la societat. Es pot donar aquest cas quan els acords estan

destinats a racionalitzar les produccions per disminuir els costos o a desen-

volupar investigacions conjuntes per llançar productes nous, etc. Els acords

entre empreses han de ser analitzats en el seu context econòmic particular,

tenint en compte les especificitats dels mercats implicats, del grau de com-

petència, de l’obertura a l’exterior, etc. L’exempció pot tenir forma indivi-

dual, per a un acord concret entre empreses, o pot adoptar la forma d’un

reglament d’exempció per categoria per al conjunt d’una activitat sectorial.

■ Les exempcions a títol individual

Entre aquestes, destaquem els casos següents:

– La Comissió ha autoritzat un acord conclòs entre les principals empreses

ferroviàries de la Comunitat que defineix una tarifa comuna per al trans-

port combinat de mercaderies. La Comissió ha considerat que aquest acord

tindria certament efectes restrictius sobre la competència, perquè, si no

existís, cada empresa ferroviària podria adoptar la seva pròpia estructura

de preus per atreure el tràfic. No obstant això, aquest sistema permet als

operadors establir més fàcilment comparacions entre els itineraris i així

promocionar la competència entre les diferents rutes internacionals. A

més, l’existència d’una estructura comuna i estable durant diversos anys

permetrà als operadors beneficiar-se d’una seguretat útil en les seves inver-

sions; 

– La Comissió ha autoritzat el sistema Eurovisió explotat per la Unió

Europea de Radiodifusió (UER). Aquest sistema consisteix en un intercan-

vi de programes de televisió (especialment de programes d’esports) i en

la compra dels drets de radiodifusió que hi són lligats. Tenint en compte
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el poder de compra acumulat pels membres, la compra conjunta de drets

restringeix el joc de la competència. Això no obstant, el sistema contri-

bueix a racionalitzar l’explotació i a reduir els costos. D’aquesta manera

permet als membres de països petits difondre més programes esportius

de qualitat. A més, aquesta cooperació facilita la difusió a través de les

fronteres i contribueix al desenvolupament d’un veritable mercat euro-

peu de la ràdio i la teledifusió.

■ Les exempcions de grup

El 1993, la Comissió va aprovar dos reglaments d’exempció de grup en

el camp de l’aviació, després de l’adopció del «tercer paquet de mesures»

de liberalització dels transports aeris.

El nou reglament d’exempció en el camp del transport aeri va ser adop-

tat per la Comissió el juny de 1993, per a un període de cinc anys, i permet

a les empreses cooperar en els camps següents:

– programació conjunta i coordinació dels horaris,

– operacions conjuntes,

– consultes sobre tarifes,

– repartiment dels horaris.

El reglament d’exempció descriu les circumstàncies precises en les

quals les companyies aèries poden cooperar en aquests camps. Aquestes

exempcions per categoria permeten a les companyies aèries cooperar, fins i

tot dins de camps sensibles des del punt de vista comercial, a fi de rebaixar

els costos i millorar el servei ofert. Però limiten la cooperació als camps

que realment són útils per a l’usuari, i preveuen les salvaguardes que man-

tenen una competència efectiva. La Comissió es reserva el dret d’interven-

ció en els casos individuals cada vegada que aquests objectius no siguin res-

pectats.
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El segon reglament d’exempció adoptat el 1993 fa igualment referència

al sector aeri, ja que es tracta del sistema informatitzat de reserves (SIR).

L’exempció és atribuïda als SIR que respectin les condicions de competèn-

cia relatives, concretament, a l’accés de les companyies aèries als seus siste-

mes, a la no discriminació entre els membres participants en els SIR, a

l’exactitud de les dades que subministren, a l’equitat en l’anunci dels vols

de les companyies, a la reciprocitat dels compromisos per les companyies

de tercers països.

b) Les empreses en comú amb caràcter cooperatiu

■ L’associació, sota la forma de filials comunes, d’empreses d’un mateix

sector per a la investigació i el desenvolupament de nous productes, per a

la creació d’un servei comú de distribució o per a qualsevol altra activitat

comuna és una forma de cooperació que s’expandeix. Per no pertorbar

aquestes activitats quan són compatibles amb les normes de la competèn-

cia, la Comissió farà, d’ara endavant, l’esforç de comunicar aquesta compa-

tibilitat a les empreses en termini breu (dos mesos), igual que en el cas de

les concentracions d’empreses (vegeu més endavant).

■ La cooperació entre les empreses pot adoptar formes molt nombroses. 

Pot ser assimilable a una operació de fusió, i aleshores serà tractada com

una concentració (vegeu pàg. 40). La Comissió estableix una distinció en-

tre empreses en comú «cooperatives» i «concentratives», bàsicament te-

nint en compte les funcions que compleixin. L’empresa en comú concen-

trativa té el caràcter global d’una empresa que realitza totes les funcions

comercials requerides en el mercat on s’exerceix la cooperació. Contrà-

riament, una empresa en comú cooperativa serveix d’auxiliar a les seves

societats fundadores i, per exemple, només realitza per a elles activi-

tats d’investigació i desenvolupament o de comercialització. Només les

empreses en comú cooperatives poden entrar en l’àmbit contemplat per

l’article 85.
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■ La Comissió és conscient que la política de competència no ha de ser un

obstacle per a l’activitat de les empreses quan aquestes, realment, busquen

augmentar la seva eficàcia a base de cooperar. Així, la Comissió ha continuat

aplicant les normes de què es va dotar per a l’avaluació d’empreses en comú

de caràcter cooperatiu. També ha autoritzat acords de cooperació en el cas

que permetin als socis millorar les seves posicions en el mercat concernit i

procedir a l’intercanvi de tecnologia, sempre que aquests acords només

afectin projectes concrets de col·laboració i no siguin solament acords-marc.

– L’exemple més revelador d’empresa en comú de caràcter cooperatiu con-

siderada compatible amb el mercat comú és la “joint-venture” entre Phi-

lips-Thomsom-Sagem. Aquestes tres empreses són les úniques d’Europa

que investiguen en el camp de les pantalles de cristall líquid «Liquid

Crystal Display». La producció d’aquestes pantalles no solament utilitza

una tecnologia punta, sinó que a més és costosíssima. Encara que tots els

competidors europeus hi estiguin implicats, aquesta cooperació és l’úni-

ca possibilitat per a aquestes empreses de ser competitives en el mercat

internacional. Aquesta aliança constitueix un element estratègic per a la

Comunitat en el camp de la competència mundial.

– Per contra, la Comissió ha avisat tres importants productores cinema-

togràfiques americanes (Paramount, MCA i Metro-Goldwyn-Mayer) sobre

el risc d’incompatibilitat amb el dret comunitari de la competència d’una

filial comuna, United International Picture (UIP), en el camp de la televi-

sió de pagament. Efectivament, aquestes tres productores reservaven a

UIP l’exclusivitat de la distribució de les seves pel·lícules per a les televi-

sions de pagament fora del Estats Units. La Comissió estima que les cade-

nes de televisió de pagament s’han de poder beneficiar de la competència

entre els diferents productors de programes àudio-visuals, cosa que impli-

ca que aquests es mantinguin independents entre ells. Les parts implica-

des no són empreses situades al si de la Unió Europea, cosa que no impe-

deix, però, que la Comissió els comuniqui les seves queixes, ja que

aquests acords tenen efectes en el mercat europeu.
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c) Els acords verticals

Prohibició dels acords que limitin l’accés de tercers 

al mercat

■ Les empreses concerten entre elles acords de franquícia, de distribució,

etc. Generalment, aquests acords no limiten la competència, i no queden,

per tant, sota la jurisdicció de l’article 85. No obstant això, quan aquestes

pràctiques tenen per efecte, sense aportar cap avantatge, una restricció de

la competència, la Comissió no pot acceptar-les.

– És revelador respecte a aquestes pràctiques el cas Zera Montedison/ Hin-

kens Stähler, resolt el 1993. La Comissió va establir que existeix infracció

al dret de competència quan un fabricant atorga al seu distribuïdor una

protecció territorial sol·licitant l’homologació als diferents Estats mem-

bres de productes amb escasses diferències. Efectivament, aquesta dife-

renciació fa impossibles les importacions paral·leles quan els productes

importats no tenen exactament la mateixa fórmula que els productes

homologats a l’Estat membre. La societat Montedison va atorgar d’aquesta

manera una protecció territorial absoluta al seu distribuidor en exclusiva

a Alemanya per a l’herbicida Digerim, venut a un preu netament inferior

als altres Estats membres, però no homologat amb la mateixa composició

per les autoritats alemanyes.

Aquest assumpte té un caràcter exemplar, en la mesura en què la diferen-

ciació de productes es practica igualment en altres sectors sotmesos a

exigències oficials d’homologació de productes. Mentre no hi hagi un

reconeixement mutu d’homologacions nacionals o sistemes d’homologa-

ció uniformes a escala europea, les legislacions nacionals en vigor poden

ser utilitzades per les empreses per obstaculitzar o, fins i tot, impedir el

comerç entre Estats membres d’un producte, a causa d’una mínima modi-

ficació de la seva composició o de la seva marca. D’aquesta manera, les

diferències de preus entre Estats membres no arriben a afavorir els consu-

midors.
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Exempcions

En la mesura en què els acords verticals constitueixin un instrument ade-

quat que permeti a algunes empreses establir-se en mercats nous, millorar

la distribució dels seus productes, etc., es beneficiaran d’una decisió favora-

ble per part de la Comissió.

■ Les exempcions a títol individual

En el cas de la distribució selectiva (creació d’una xarxa de distribució

exclusiva), els acords poden servir, en determinades circumstàncies, els in-

teressos dels consumidors. D’acord amb la jurisprudència del Tribunal de

Justícia, aquests sistemes són compatibles amb el dret comunitari de la

competència en la mesura en què puguin justificar-se per l’especificitat dels

productes en qüestió i pels avantatges que aportin al consumidor. Així, la

Comissió ha d’estudiar cas per cas els acords de distribució selectiva per

assegurar-se que són necessaris o útils.

– Així, la Comissió va renovar una exempció per al sistema de distribució

selectiu de productes àudio-visuals Grundig perquè va estimar que aquest

sistema de distribució podia ser útil al consumidor. Efectivament, Grundig

distribueix únicament els seus productes per mitjà de majoristes i de

minoristes especialitzats que selecciona segons uns determinats criteris

(qualificació del personal de venda i capacitat per aconsellar el consumi-

dor, presentació i demostració dels productes, prestació d’un servei post-

venda...). Aquest servei es pot mostrar especialment útil per a aquells pro-

ductes amb una tecnologia que justifiqui una assistència personalitzada al

consumidor en la seva posada en marxa i en el seu manteniment, mentre

que, de totes maneres, subsisteixen xarxes de distribució no selectives per

a altres productes electrònics. A més, Grundig es va comprometre a garan-

tir tots els seus productes en el conjunt de la seva xarxa europea.

– Un altre cas interessant fa referència a l’exempció d’un contracte de llicèn-

cia que preveu una doble exclusivitat en el subministrament i aprovisio-
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nament entre Cyclopore, una empresa lligada a la Universitat Catòlica de

Lovaina, i l’empresa americana de subministrament de medicaments

Becton Dickinson and Company Incorporated. Cyclopore produeix mem-

branes, mentre que Becton Dickinson ha desenvolupat una tècnica que li

permet utilitzar aquestes membranes en el cultiu de teixits vivents.

Aquest acord és interessant, ja que permet la venda en exclusiva d’un pro-

ducte innovador de la tecnologia universitària, i alhora es preveu l’accés a

la competència després del període necessari per al seu llançament. És

important per a la Comunitat que els acords d’aquest tipus, que estimulen

i recompensen la investigació i el desenvolupament en àrees estratègi-

ques clau, es beneficiïn del suport absolut de la Comissió, tant des del

punt de vista de la seva política de competència com de la seva política

industrial en general.

■ Les exempcions de grup

Hi ha un nombre important de reglaments d’exempció per categoria

d’acords verticals (acords de distribució en exclusiva, de llicència de

patents, de franquícia, etc.).

La Comissió no ha pres noves decisions d’exempció de grup el 1993,

però ha seguit atentament el funcionament dels acords existents.

– Especialment, aquest va ser el cas dels acords de distribució selectiva en

el sector de l’automòbil, per als quals va estudiar les diferències de preus

entre els Estats membres. En efecte, l’exempció de grup que empara la

distribució d’automòbils finalitza el juny de 1995. La Comissió ha de deci-

dir en quina mesura i sota quina forma pot reconduir aquesta exempció

respecte a l’aplicació que s’ha fet fins al moment. Concretament, la Co-

missió controla que aquests acords no siguin utilitzats pels fabricants per

compartimentar els mercats.
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1.3. Els abusos de posició dominant (articles 86 del tractat 
de la CE i 66 del tractat de la CECA)

Article 86 del tractat de la CE

A — El principi: prohibició

«Serà incompatible amb el mercat comú que una empresa que ostenti

una posició dominant en una part substancial del mercat comú pugui

abusar d’aquesta posició obstaculitzant el manteniment d’una com-

petència efectiva en el mercat en qüestió.»

B — Com a exemple, el Tractat cita:

«a) imposar directament o indirectament preus de compra, de venda

o altres condicions de transacció no equitatives;

b) limitar la producció, el mercat o el desenvolupament tècnic en

perjudici dels consumidors;

c) aplicar a tercers contractants condicions desiguals a prestacions

equivalents, que els ocasionin un desavantatge competitiu;

d) subordinar la celebració de contractes a l’acceptació, pels altres

contractants, de prestacions suplementàries que, per la seva natu-

ralesa o segons els usos mercantils, no guardin cap relació amb

l’objecte d’aquests contractes.»

■ El legislador comunitari ha prohibit el comportament contra la com-

petència d’empreses que tenen una posició dominant al mercat. No és la

posició dominant en si mateixa la perseguida, sinó l’abús d’aquesta posició.

L’anàlisi de les decisions de la Comissió permet constatar que comporta-

ments en principi acceptats quan provenen d’empreses amb seccions limita-

des del mercat es poden tornar criticables quan provenen d’empreses amb

posició dominant. Aquest enfocament està justificat pels efectes molt més

sensibles sobre la competència del comportament en aquestes empreses.
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– D’aquesta manera, la Comissió va sol·licitar al Genossenschaft Deutscher

Brunnen (GDB) (agrupació de fonts termals per a la fabricació d’ampolles)

l’obertura del seu mercat a altres productors europeus, que fins aleshores esta-

va reservat únicament als productors alemanys d’aigua mineral. Efectivament,

el mercat alemany d’aigua mineral es caracteritza per la utilització d’ampolles

de vidre reutilitzables especials, de les quals GDB té el monopoli de la produc-

ció. Les autoritats alemanyes han afavorit les ampolles de vidre reciclable, per

raons mediambientals. La majoria dels supermercats i majoristes es neguen,

per problemes d’emmagatzemament, a acceptar altres tipus d’ampolles que

no siguin les fabricades per GDB. Sense posar en qüestió la legislació alema-

nya, la Comissió va jutjar que la combinació del monopoli del GDB i de la

legislació mediambiental constituïa una barrera d’entrada al mercat alemany

per a les aigues minerals originàries d’altres Estats membres. A causa de la

posició dominant de GDB en el mercat d’ampolles d’aigua mineral i al seu

rebuig a l’entrada d’altres distribuïdors europeus d’aigua mineral, la Comissió

va considerar que es tractava d’un abús de posició dominant. Finalment, la

Comissió va tancar l’expedient després que GDB autoritzés la participació

de tots els productors europeus d’aigua mineral en la seva associació.

– Sea Containers (una empresa que, entre altres activitats, explota un servei

de transbordadors ràpids entre Gran Bretanya, França i Irlanda) va presen-

tar una denúncia a la Comissió l’abril de 1993 contra Stena Sealink (un

operador britànic de transbordadors que alhora és l’autoritat portuària de

Holyhead, al País de Gal·les). Aquesta denúncia va ser motivada pel fet

d’impedir l’accés al port de Holyhead a Sea Containers, que volia iniciar

un servei de transbordadors ràpids, protegint d’aquesta manera el servei

de transbordadors de Stena Sealink de la competència.

El juliol de 1993, la Comissió va enviar a Stena Sealink un comunicat de

queixes en què s’indicava que considerava el seu comportament com un

abús de posició dominant (en tant que propietari i usuari del port) con-

trari a les regles comunitàries de competència, i concretament a l’article 86

del tractat de la CE. En ell, la Comissió anunciava la seva intenció d’adop-
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tar mesures provisionals contra Stena Sealink, i l’obligava a acceptar

l’accés al port de Holyhead a Sea Containers.

Tot seguit de la intervenció de la Comissió, Stena Sealink i Sea Containers

van arribar a un acord que permetia a aquesta última començar un servei

de transbordadors ràpids entre Holyhead i Dun Laoghaire a Irlanda, a par-

tir del maig de 1994.

Després de la intervenció de la Comissió, Stena Sealink ha ofert recent-

ment a Sea Containers l’accés al port de Holyhead amb unes condicions

que la Comissió considera raonables i no discriminatòries. Sea Containers

ha acceptat l’oferta.

La Comissió ha adoptat una decisió formal per tal de clarificar la situació

jurídica, i perquè les empreses se’n puguin beneficiar. En la seva decisió,

la Comissió indica, mitjançant mesures provisionals, que Sea Containers

no té dret a obtenir més del que Stena Sealink li ha ofert. La Comissió

prossegueix l’examen de l’esperit de la denúncia, a saber si Sealink ha

abusat de la seva posició dominant.

1.4. Inspeccions – Sancions i multes – Mesures provisionals

■ Per tal de dur a terme aquestes tasques, la Comissió ha rebut importants

poders d’investigació que està facultada per exercir directament davant les

empreses. No obstant això, l’exercici d’aquests poders d’investigació no

impedeix a les empreses beneficiar-se de les garanties que qualsevol estat

de dret atorga a les persones físiques i jurídiques. El treball de la Comissió i

els veredictes del Tribunal de Justícia sempre han assegurat a les empreses

la màxima objectivitat i protecció compatibles amb una vigilància eficaç del

seu comportament en el mercat.

■ La Comissió pot imposar multes que van de 50 a 1.000 ecus a les empre-

ses quan deliberadament o per negligència faciliten informacions inexactes,
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o bé quan incompleixen els terminis. Una negativa a comunicar informa-

cions està subjecta a una multa que va de 100 a 5.000 ecus.

■ Igualment, la Comissió pot imposar sancions a raó de 50 a 1.000 ecus

per dia de retard per obligar les empreses infractores a subministrar de for-

ma completa i exacta la informació. El 1993, la Comissió va prendre aques-

ta decisió després que AKZO Chemicals B.V. prohibís l’accés a alguns dels

seus locals als inspectors comunitaris.

■ Les multes i sancions poden acompanyar també les decisions de prohibi-

ció de determinades pràctiques, per tal d’aturar una activitat que s’ha consi-

derat infractora respecte a les regles de competència. Les multes poden

arribar fins al 10% de la xifra de negocis de les empreses afectades.

■ Finalment, la Comissió pot decidir mesures provisionals en relació amb

les pràctiques d’una empresa que comportin un perjudici greu i irreparable

a altres empreses. Una decisió d’aquest tipus està destinada a posar fi tem-

poralment a una pràctica il·legal que causi un perjudici a l’espera d’una

decisió de fons.

2. El control de les concentracions d’empreses

2.1. L’activitat recent de la Comissió

A — El principi de control

Des del final de 1989, la Comissió Europea exerceix un control de les

operacions de concentració de dimensió comunitària (vegeu esque-

ma pàgs. 42 i 43) a fi de preservar i desenvolupar una competència

efectiva en el mercat comunitari. L’objectiu és assegurar que les ope-

racions de concentració no creïn o reforcin una posició dominant
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que impedeixi de manera significativa la competència en el mercat

comú o en una part substancial del mercat.

B — El control per etapes

En el transcurs d’una primera fase, la Comissió controla que el regla-

ment comunitari s’apliqui a les concentracions i verifica si s’han

aconseguit els llindars de xifres de vendes previstos pel reglament i si

la concentració té una dimensió comunitària. Durant aquesta fase, la

Comissió examina si la concentració implica riscos severs de posició

dominant.

En aquest cas, en el transcurs d’una segona fase, la Comissió examina

la compatibilitat de l’operació amb les regles del mercat comú.

LES OPERACIONS DE CONCENTRACIÓ COMUNITÀRIES ENTRE 1990 I 1993

1990 1991 1992 1993 Total

Nombre de notificacions 12 63 60 58 193

Primera fase

Concentracions fora del
camp del reglament 2 5 9 4 20

Aprovacions 5 50 47 49 151

Obertura de la segona fase 0 6 4 4 14

Aprovacions sense condicions 0 1 1 1 3

Aprovacions amb condicions 0 3 3 2 8

Rebuigs 0 1 0 0 1

Remissions a Estats membres 0 0 1 1 2

NB: El nombre de casos tractats en un any no es correspon necessàriament amb el nombre de casos notificats, perquè
el tractament de certs casos es pot fer a cavall entre dos anys.
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Procediment de control de les operacions de concentració entre empreses
Base jurídica: reglament (CEE) núm. 4064/89 del Consell

Terminis

1 setmana a partir de:

•la conclusió d’un acord de
concentració

•la publicació d’una oferta de
compra

•l’adquisició d’una participació
de control

Un mes

•excepte si el termini s’estén a 
sis setmanes per la intervenció
d’un Estat membre (com a
conseqüència d’una petició)

4 mesos

•llevat de pròrroga per manca
d’informació

Notificació

•obligatòria per a totes les concentracions de dimensió comunitària(1)

• les concentracions no poden dur-se a terme abans de notificar-se, ni en un termini
de tres setmanes després de la notificació.

Primera fase: examen inicial

•Els Estats membres poden intervenir per motius relacionats amb la competència
(en el termini de tres setmanes després de la notificació) o per altres motius (no hi
ha un termini previst).

2 mesos

•per recórrer

Article 8: decisió final

•compatibilitat: autorització
•incompatibilitat: prohibició
•compatibilitat basada en els compromisos presos per les empreses

Possibilitat de recórrer davant el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees

Segona fase: obertura del procediment

•avaluació detallada per la Comissió
•emissió d’un informe per part del Comitè consultiu compost per representants

dels Estats membres.

Decisió presa conforme a l’article 6, paràgraf 1

•6 a): la concentració no depèn del reglament
•6 b): la concentració no suscita dubtes seriosos: autorització
•6 c): la concentració suscita dubtes seriosos: fase 2
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(1) Criteris que permeten determinar la dimensió comunitària d’una concentració: 

Llindars

•la xifra de vendes totals realitzades a tot el món (sobre la base de les activitats ordinàries i després de deduir els impostos
sobre la xifra de vendes) del conjunt de les parts implicades ha de ser superior a 5.000 milions d’ecus (aproximadament,
7.200 milions de dòlars EUA); en cas d’adquirir solament una part de l’empresa, només s’ha de tenir en compte la xifra de
vendes de la part implicada (s’apliquen regles particulars als bancs);

I

•la xifra de vendes totals realitzades individualment en la Comunitat per almenys dues de les parts implicades ha de ser
superior a 250 milions d’ecus (360 milions de dòlars EUA);

•si s’arriba al llindar, la concentración tindrà una dimensió comunitària, a menys que cada una de les parts implicades realitzi
més de dos terços de la seva xifra total de negocis en la Comunitat a l’interior d’un sol Estat membre.



■ La majoria dels casos notificats van ser dins el camp de la indústria

manufacturera; per exemple, en els sectors de l’alimentació i de la beguda,

dels productes químics i de l’automòbil, si bé un gran nombre d’operacions

van ser activitats de servei com la distribució al detall i majorista, la

informàtica, la banca i les assegurances. La gran majoria de les notificacions

concernia a empreses alemanyes, britàniques i, sobretot, franceses.

■ Pel que fa als objectius del reglament sobre les concentracions, gairebé

tres quartes parts de les notificacions es referien a empreses de diferents

Estats membres o de tercers països. Una proporció similar de casos tractava

de mercats geogràfics de referència que s’estenien bé a tota la Comunitat o

bé a diversos Estats membres.

■ Durant aquests últims tres anys, la Comissió ha aplicat el reglament

d’acord amb els seus objectius fonamentals: autoritzar les concentracions

que condueixen a la reorganització de les empreses de la Comunitat, fet

necessari a causa de l’obertura dels mercats nacionals als mercats comunita-

ri i mundial, i prohibir o reacondicionar les concentracions que siguin sus-

ceptibles de danyar permanentment una competència efectiva en el mercat

comú o una part substancial del mercat.

■ En definitiva, encara que la Comissió només hagi pres una decisió de

prohibició (Aérospatiale/Alenia/De Havilland) el 1991, i que en un altre cas

(Siemens/Philips), la notificació hagi estat retirada com a conseqüència de

l’obertura de la segona fase del procediment, el camp d’intervenció de la

Comissió és molt més ampli del que poden fer pensar aquestes dades.

■ La mateixa existència de la legislació comunitària relativa al control de

les concentracions, a la qual se sumen nombrosíssims consells informals

que els serveis de la Comissió donen a les empreses, ha tingut un important

efecte de prevenció de les estratègies empresarials en contra de la com-
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petència dins de la Comunitat. A més, dels dotze casos per als quals, entre

1991 i 1993, es va obrir la segona fase del procediment i que van acabar en

una decisió, vuit van ser autoritzats després que la Comissió hagués impo-

sat condicions i obligacions que modificaven el projecte de concentració

inicial. A més, en altres set casos limitats a la primera fase, la Comissió no-

més va autoritzar la concentració, en aquest estadi, després que les parts es

comprometessin a solucionar els problemes de competència observats.

■ En el seu examen de les concentracions, la Comissió no pretén substituir

la presa de decisions per part de l’empresari. El seu objectiu no és dirigir

les opcions empresarials i les aliances estratègiques. La Comissió només es

preocupa de les posicions estructurals dominants susceptibles d’afectar la

competència. En aquests casos, els toca a les empreses implicades proposar

els remeis necessaris, i la Comissió només prohibeix les operacions si

aquests remeis no es troben.

2.2. Revisió del reglament sobre les concentracions

■ El juliol de 1993, la Comissió ha aprovat un informe al Consell sobre la

posada en pràctica del reglament sobre les concentracions. En aquest infor-

me, la Comissió ha fet un examen complet de l’aplicació del reglament

durant els tres anys anteriors i ha determinat la necessitat de rebaixar els

llindars. L’aplicació habitual del reglament ha estat considerada com a molt

satisfactòria. La rapidesa, la seguretat jurídica i el control reglamentari per

part d’un sol interlocutor, que asseguren les decisions de la Comissió han

estat molt apreciades pels cercles econòmics i jurídics. Al mateix temps, el

reglament garanteix la igualtat de tracte en les adquisicions de més

importància dins la Comunitat. Aquestes operacions estan sotmeses a les

mateixes regles aplicades sobre una base comunitària. La integració crei-

xent dels mercats comunitaris redueix constantment el nombre de mercats

de dimensió purament nacional. Com més elevat sigui el grau d’integració,
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més desitjable és que les empreses puguin aplicar les seves estratègies

d’adquisició sobre una base comunitària i sotmetre’s a un conjunt de nor-

mes comunes. Una enquesta especial realitzada a les empreses per determi-

nar la incidència pràctica que tindria una rebaixa dels llindars ha demostrat

igualment que la majoria dels casos suplementaris que la Comissió hauria

d’examinar tindrien efectes realment transfronterers. S’ha comprovat que

les mateixes empreses estaven àmpliament a favor d’una rebaixa dels

requeriments, si bé es constaten importants diferències d’un Estat membre

a un altre. No obstant això, les autoritats nacionals responsables de la com-

petència són molt reticents, no únicament respecte a una rebaixa de les

exigències sinó també respecte a qualsevol modificació legislativa del regla-

ment en aquest estadi.

■ Davant aquestes opinions divergents, la Comissió ha conclòs que seria

prematur proposar una rebaixa dels llindars en aquest moment, si bé exis-

teixen bons arguments administratius, econòmics i jurídics a favor d’aques-

ta reducció. Igualment, ha decidit que el procediment de reexpedició (en

el marc del qual els casos en què se superin els llindars poden, malgrat tot,

ser examinats a nivell nacional més que no pas a nivell comunitari quan

això sigui més apropiat) es mantindria per ara en la seva forma actual. A

més, altres millores possibles del reglament s’haurien d’informar i reexa-

minar en el marc d’una revisió formal. La Comissió ha invitat el Consell a

fer aquesta revisió, com a més tard, abans del final de 1996, sobre la base

de l’experiència complementària que s’haurà adquirit, i a mantenir el vot

de majoria qualificada per a qualsevol decisió referent a la baixada dels 

llindars.

■ Igualment, la Comissió ha identificat certes millores que permetrien

reforçar la transparència i eficàcia dels procediments. Aquestes millores es

podrien posar en funcionament sense cap modificació del reglament sobre

les concentracions, i es refereixen especialment a la publicació de comuni-
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cats sobre la interpretació d’alguns aspectes tècnics i jurídics del reglament

(particularment, un nou comunicat sobre les empreses en comú cooperati-

ves i concentratives) que s’adoptaran el 1994.

2.3. Les decisions més importants

■ Cada cas s’avalua segons les seves pròpies característiques, però l’anàlisi

de les decisions més importants permet il·lustrar els principis generals

sobre els quals es fonamenta la Comissió per avaluar les operacions de con-

centració. La posició dominant no existeix solament en el cas d’un mono-

poli. Poden existir fenòmens col·lectius de dominació quan només algunes

empreses siguin presents al mercat. Avui dia, aquest és sovint el cas per a

les activitats industrials o de serveis. La Comissió, per tant, ha d’examinar

cas per cas els mercats pertinents a fi d’assegurar-se que les concentracions

no condueixin a posicions dominants.

■ El mercat de les empreses ha de ser avaluat al nivell adequat, de

manera que no es penalitzin les empreses comunitàries en el

mercat on se situïn.

– En l’assumpte Fokker-Deutsche Aerospace, la Comissió ha aprovat la con-

centració d’aquestes dues societats en el primer termini, d’un mes, pre-

vist en el reglament sobre les concentracions. Com que la quota combina-

da de mercat, a nivell mundial, per als avions de transport regional amb

turbopropulsors, se situa en un 15%, les dues empreses no podien acon-

seguir una posició dominant en un mercat de talla mundial.

■ En un sector ja concentrat, la Comissió té en compte l’estructura

de la demanda.

– Al principi, la Comissió estava preocupada per l’adquisició en comú del

productor italià de vidre flotat Società Italiana Vetro PpA (SIV) per

Pilkington plc i Techint Finanzaria Srl (Techint), perquè l’operació hau-
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ria produït l’efecte d’augmentar el grau de concentració en un sector 

ja molt concentrat, l’accés al qual es fa difícil a causa d’importants obsta-

cles, i on ja s’havien format càrtels en el passat. De totes maneres, des-

prés de fer una anàlisi en profunditat del sector del vidre f lotat, la

Comissió ha conclòs finalment que no hi havia prou elements que demos-

tressin que els cinc productors comunitaris de vidre flotat que quedarien

després de l’operació projectada estarien en condicions d’adoptar com-

portaments paral·lels anticompetitius. A més, la Comissió ha constatat

que en el mercat vertical, on el vidre flotat és transformat per a la seva

utilització en els sectors de la construcció o de l’automòbil, els transfor-

madors independents del sector de la construcció són molt nombrosos, i

que el poder de negociació, ja considerable, dels fabricants d’automòbils

com a compradors tendeix a augmentar. Per aquesta raó, la Comissió ha

decidit autoritzar l’operació en qüestió i ha declarat alhora que s’haurà

d’estar atent en el sector del vidre flotat tenint en compte les seves carac-

terístiques econòmiques i la baixíssima elasticitat del preu dels seus 

productes.

■ En un mercat comunitari en concentració, la Comissió ha

contribuït a desenvolupar la teoria del monopoli i dels oligopolis

dominants.

– En el cas de la recompra de Mitteldeutsche Kali (MDK) per Kali und Salz,

la Comissió ha determinat que l’empresa comuna prevista reforçaria la

posició dominant que ja tenia Kali und Salz en el mercat alemany de la

potassa. Aquest mercat és diferent de la resta del mercat comunitari de la

potassa, a causa de les seves característiques especials per a la utilització

agrícola en aquest país. Igualment, la Comissió ha determinat que el

reforçament de la posició dominant tindria lloc encara que prohibís l’ope-

ració. Efectivament, a menys que no fos adquirida ràpidament per una

altra societat, és molt probable que MDK hagués desaparegut del mercat i

hagués deixat que Kali und Salz cobrís el lloc que ocupava com l’altre

únic productor alemany de potassa. Cap de les altres empreses amb les
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quals la Comissió es va posar en contacte en el transcurs del procediment

es va declarar interessada en una adquisició total o majoritària de MDK. A

la vista d’aquestes condicions excepcionals, la decisió de prohibició no

hauria produït cap efecte. No obstant això, pel que fa a la resta de la

Comunitat, la Comissió ha constatat que, després de l’operació prevista,

Kali und Salz i la societat francesa SPCA haurien aconseguit el 60% del

mercat, i que els estrets lligams existents entre les dues societats han

impedit fins ara que es desenvolupés una competència entre elles. En

conseqüència, la Comissió ha determinat que la concentració hauria creat

un duopoli dominant en el mercat. Però, durant el procediment, Kali und

Salz ha adquirit una sèrie de compromisos de ruptura dels seus lligams

amb SPCA. Dos d’aquests compromisos estan garantits per les condicions

previstes en la decisió que la Comissió ha adoptat, cosa que li ha permès

establir que es complien les condicions de competència efectiva entre les

dues societats. Com a conseqüència, la Comissió ha pogut autoritzar

l’operació prevista.

■ La Comissió té en compte la situació d’alguns mercats i els

compromisos que adquireixen les empreses.

– Aquesta actitud queda il·lustrada en el cas Kali und Salz descrit anterior-

ment.

– El cas KNP concernia un projecte de concentració entre tres societats

holandeses, KNP, BT i VRG, que asseguren, entre altres coses, la distribu-

ció d’impremtes. La Comissió ha considerat que la concentració donava a

aquestes empreses una posició dominant en el mercat de distribució

d’impremtes i en el servei al client a Bèlgica i als Països Baixos. La

Comissió ha considerat que l’operació només es podria dur a terme en la

mesura en què el nou grup aturés les seves relacions amb un dels dos

grans fabricants d’impremtes (Heidelberg o Man-Roland) amb els quals les

societats concernides treballaven abans de la concentració. Un cop les

societats van haver acceptat aquest compromís, es va poder aprovar

l’operació de concentració.

49



50

■ Els compromisos acceptats en aquest cas posen fi a tots els dubtes que

subsistien. Aquests compromisos són, per naturalesa, d’aplicació senzilla i

de naturalesa estructural. És la solució que la Comissió aconsella i que apli-

carà en el futur per acceptar els compromisos en els casos de concentració.

És important establir una distinció entre els compromisos de conducta i els

compromisos estructurals. Els primers són difícils de controlar, ja que ne-

cessiten un seguiment permanent del seu desenvolupament per assegurar-

se que no són transgredits. Els segons, en canvi, són clars i definitius per-

què es concreten en la ruptura de lligams formals.

■ Des de la posada en marxa del reglament, a més d’una prohibició, la Co-

missió ja ha condicionat l’aprovació de la fusió en quinze casos al compli-

ment d’un cert nombre de compromisos per part de les empreses, perquè

les condicions de competència siguin respectades.
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Terminis indicatius

En el termini de 2 mesos
(normalment)

En un termini
raonable
(6 mesos)

Notificació

•Els Estats membres informen la Comissió de qualsevol projecte que tendeixi a
instituir una nova ajuda o a modificar de manera significativa una ajuda existent.

•L’Estat membre interessat no pot executar les mesures projectades abans que
aquest procediment no hagi arribat a una decisió final.

Estimació

•La Comissió emet una opinió sobre la compatibilitat parcial o total amb el Tractat
de la mesura projectada.

Decisió
Aprovació Rebuig*

* La Comissió ordena a l’Estat membre afectat que acabi
amb la mesura d’ajuda o que la modifiqui en el termini
assignat. La Comissió té la facultat d’ordenar el
reemborsament de l’ajuda si aquesta ja ha estat abonada.

Aprovació

•Decisió positiva 
sense examen
formal

Procediment d’examen formal

•Obertura formal del procediment previst a l’article 93,
paràgraf 2. Es convida els tercers a presentar les seves
observacions.

•Decisió final de la Comissió.

Existència de dubtes

(1) Es poden aplicar procediments similars a la modificació d’ajudes existents.

Procediment per a les noves ajudes d’Estat1
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Observacions

•El 1990, en l’assumpte Boussac, el Tribunal de Justícia va
establir que la Comissió tenia el dret d’ordenar a un Estat
membre de suspendre el pagament d’una nova ajuda no
notificada. Si l’Estat membre afectat es nega a acatar la
decisió, la Comissió pot presentar directament un recurs
davant el Tribunal de Justícia amb l’objecte de fer
condemnar la infracció (procediment precontenciós
entre les parts).

•El tractat constitutiu de la Comunitat Europea del Carbó i
de l’Acer és molt més sever en relació a les ajudes d’Estat.
L’article 4, punt c), disposa que totes les ajudes d’Estat
estan prohibides. No obstant això, en la pràctica, la
Comissió ha obtingut l’aprovació del Consell per
autoritzar ajudes per a la indústria del carbó i la
siderúrgia; les regles en la matèria queden fixades en
codis especials. El Consell pot decidir igualment per

unanimitat si la Comissió pot aprovar o no ajudes en
casos excepcionals. 

•El Consell pot haver d’intervenir en el marc d’un
procediment especial previst a l’article 93, paràgraf 2: en
tot moment, abans o durant un examen formal fet de
conformitat amb l’article 93, paràgraf 2, el procediment
ordinari es pot suspendre, si ho justifiquen circumstàncies
«excepcionals», per una petició de l’Estat membre afectat
al Consell, amb l’objectiu de restringir la possibilitat de què
disposa la Comissió de refusar l’autorització d’un règim
d’ajudes. El Consell, aleshores, ha de resoldre per unanimitat.

•Un procediment accelerat particular (resolució en 20 dies
hàbils) està previst per als règims d’ajudes destinades a
les petites i mitjanes empreses i per a la renovació de
règims d’ajudes existents ja autoritzats.



Capítol II:
AJUDES ATORGADES PELS ESTATS A LES SEVES EMPRESES

Article 92 del tractat de la CE

A — El principi

«A menys que el present Tractat disposi una altra cosa, seran incom-

patibles amb el mercat comú, en la mesura en què afectin els inter-

canvis comercials entre Estats membres, les ajudes atorgades pels

Estats o mitjançant fons estatals, sota qualsevol forma, que falsegin o

amenacin de falsejar la competència, i afavoreixin determinades

empreses o produccions.»

B — Ajudes compatibles

«a) les ajudes de caràcter social concedides als consumidors indivi-

duals, sempre que s’atorguin sense discriminacions basades en

l’origen dels productes;

b) les ajudes destinades a reparar els perjudicis causats per desastres

naturals o per altres esdeveniments de caràcter excepcional;

c) les ajudes concedides amb l’objectiu d’afavorir l’economia de

determinades regions de la República Federal d’Alemanya, afecta-

des per la divisió d’Alemanya, en la mesura en què siguin necessà-

ries per compensar els desavantatges econòmics que resulten

d’aquesta divisió.»

C — Exempcions possibles

«a) les ajudes destinades a afavorir el desenvolupament econòmic de

regions on el nivell de vida sigui anormalment baix o on hi hagi

una greu situació de subocupació;
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b) les ajudes per fomentar la realització d’un projecte important

d’interès comú europeu o destinades a posar remei a una greu

pertorbació en l’economia d’un Estat membre;

c) les ajudes destinades a facilitar el desenvolupament de determina-

des activitats o de determinades regions econòmiques, quan no

alterin les condicions dels intercanvis en forma contrària a

l’interès comú...;

d) les ajudes destinades a promoure la cultura i la conservació del

patrimoni, quan no alterin les condicions dels intercanvis i de la

competència en la Comunitat en contra de l’interès comú;

e) les altres categories d’ajudes que determini el Consell per decisió,

presa per majoria qualificada, a proposta de la Comissió.»

1. L’activitat de la Comissió el 1993

1993 1992

Nombre total de decisions: 435 502

– sense objeccions després de l’examen preliminar 399 455

– obertura de procediments en profunditat 30 30

• decisions finals positives 19 31

• decisions finals negatives 7 6

Registre de casos nous 561 558

– notificacions 475 452

– ajudes no comunicades 85 102

– ajudes existents 1 8

N.B.: La Comissió té l’obligació d’iniciar el procediment si troba greus dificultats per avaluar la compatibilitat del
projecte d’ajuda en l’examen preliminar. Aquest procediment permet a tots els afectats donar a conèixer les seves
opinions a la Comissió.

Les xifres d’aquesta taula no són necessàriament addicionables. Efectivament, un cas registrat o un procediment obert
en el transcurs d’un any no implica necessàriament la presa d’una decisió el mateix any.
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■ Una suma pròxima a 90.000 milions d’ecus es dedica anualment, per

part dels Estats membres, a ajudar les seves empreses. Aquestes ajudes

d’Estat representen una part constant i important de la política econòmica

dels Estats membres. En l’actual conjuntura de crisi, existeix el risc que

aquestes ajudes creixin.

■ La Comissió és l’única autoritzada per tractar els casos d’ajudes d’Estat

dins la Unió. No és possible delegar en els Estats membres, com passa en

determinades circumstàncies quan s’apliquen els articles 85, 86 i el regla-

ment sobre les concentracions. Efectivament, qualsevol ajuda, sigui quin

sigui el seu nivell o el sector on s’exerceixi, pot afectar la competència.

Únicament un àrbitre imparcial es pot pronunciar. No obstant això, existeix

un llindar anomenat de minimis per a les ajudes amb un import poc elevat

(inferior a 50.000 ecus), per sota del qual la Comissió no s’ha de pronun-

ciar sobre la seva validesa. Efectivament, aquestes ajudes no poden, a causa

de la seva baixa quantia, amenaçar de falsejar la competència i els intercan-

vis entre Estats membres.

■ En un missatge dirigit el 5 de juliol de 1993 als cercles econòmics de

Bonn, el comissari Karel Van Miert va voler precisar sense ambigüitat el

paper determinant que juga la Comissió en relació amb un control impar-

cial de les ajudes d’Estat a la Comunitat. Aquest fet s’inscriu dins l’interès

pel mercat únic i la cohesió econòmica i social de la Comunitat quan aques-

ta pateix la crisi econòmica més greu des de la seva creació: «Constatem

que, fins i tot, dins les regions de la Comunitat considerades pròsperes fins

ara, la utilització de recursos públics es manifesta cada vegada més. (...) No

obstant això, la greu recessió que travessem no ha de ser un pretext per

suavitzar les regles comunitàries que regeixen el control de les ajudes. Seria

una política de curt abast. Qualsevol temptativa de posar en qüestió la dis-

ciplina comunitària i de primar els interessos particulars per sobre dels

interessos comunitaris només pot acabar en una cursa de subvencions que,

en definitiva, perjudicarà tots els Estats membres.»
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■ El Comissari ha volgut subratllar l’important paper que ha de jugar la

Comissió per vigilar que les ajudes no posin en qüestió un dels fonaments

de la política comunitària, la cohesió econòmica i social: «Quan es veu que

els quatre països perifèrics, Grècia, Irlanda, Portugal i Espanya, que realit-

zen actualment un procés de convergència, han gastat en subvencions una

mitjana de 428 ecus per assalariat durant aquests anys, mentre que Ale-

manya, França, Itàlia i Anglaterra, més pròspers i situats al centre d’Europa,

han gastat una mitjana de 742 ecus per assalariat i any, veiem fins a quin

punt és necessari tenir en compte l’objectiu de cohesió econòmica i social

en el camp del control de subvencions.»

■ Igualment, en el Consell de desembre de 1993, a Brussel·les, els caps

d’Estat o de Govern van subratllar la importància de l’aplicació de la políti-

ca de competència comunitària en el camp de les ajudes d’Estat per posar

en marxa l’estratègia que preconitza el llibre blanc. Aquest llibre considera

que la resistència amb la qual xoca el pas de les indústries en declivi a les

indústries en expansió que exigeix l’ajust estructural, explica en part la

mediocritat dels resultats registrats recentment a Europa en el camp del

creixement i de la creació d’ocupació. La Comissió ha combatut sempre les

ajudes d’Estat que tenen per efecte únic permetre a les empreses l’ajorna-

ment de la seva reestructuració. Aquesta actitud de la Comissió s’ha mostrat

justificada. Efectivament, algunes ajudes poden ser legítimes per facilitar la

reestructuració, sobretot per atenuar-ne les conseqüències socials. L’accés a

l’ajuda amb aquesta finalitat pot facilitar la reestructuració. Els esdeveni-

ments d’aquest últim any –la reestructuració de la indústria siderúrgica i 

la disputa sobre les garanties automàtiques amb què es beneficien els deu-

tes de les empreses públiques– han posat en evidència l’oportunitat

d’aquest principi, però igualment han confirmat fins a quin punt podia ser

difícil aplicar-lo.

■ És indispensable que les ajudes siguin concedides de manera transparent,

a fi que es puguin controlar amb eficàcia. Els Estats membres han de notifi-
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car tots els seus projectes d’ajuda a la Comissió i han de proporcionar-li

totes les dades necessàries per al seu examen. Respecte a això, la situació de

les empreses públiques en relació amb l’Estat accionista presenta una pro-

blemàtica especial. Per aquesta raó, el 1993, la Comissió va adoptar una

directiva que modifica una precedent sobre la transparència de les relacions

financeres entre els Estats membres i les seves empreses públiques. Aquesta

modificació preveu l’obligació, per als Estats membres, de transmetre a la

Comissió informes anuals sobre les transaccions financeres entre Estat i

empreses públiques per a les empreses més grans del sector manufacturer.

2. El control de les ajudes d’Estat per la Comissió

■ Les pràctiques de la Comissió i la jurisprudència del Tribunal de Justícia

estableixen una interpretació àmplia de la noció d’ajuda d’Estat, d’acord amb

els termes del Tractat: «Les ajudes atorgades pels Estats o mitjançant fons

estatals, sota qualsevol forma.»

■ Més enllà dels principis generals (una ajuda no ha de falsejar la com-

petència entre les empreses) aplicables a tots els casos d’ajudes, la Comis-

sió ha desenvolupat un enfocament diferenciat en funció de la finalitat de

l’ajuda i de la situació del sector al qual s’adreça. La seva política s’ha esta-

blert progressivament i s’ha tornat més transparent, no sols gràcies a la pu-

blicació de comunicats i d’escrits als Estats membres, sinó també a través

de les decisions, directives i reglaments que fixen les línies directrius en les

quals es basa la Comissió per avaluar les ajudes i per establir la seva compa-

tibilitat amb el Tractat.

■ Les ajudes poden jugar un paper particularment nefast en determinats sec-

tors sensibles (automòbil, tèxtil, acer...), però poden resultar útils, fins i tot

necessàries, per aconseguir determinats objectius comunitaris, per exemple

en matèria d’investigació o de desenvolupament, de creació d’ocupació, de
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protecció del medi ambient o de desenvolupament de les petites i mitjanes

empreses. Per aquest motiu, la Comissió ha definit les línies directrius que

determinen en quines circumstàncies es poden autoritzar les ajudes.

■ Si bé aquestes línies directrius es deriven dels principis generals de la

política comunitària que s’apliquen d’igual manera a tots els casos particu-

lars d’ajuda, permeten tanmateix que els Estats membres i les empreses

puguin preveure més bé, en aquests casos, els criteris precisos sobre els

quals es fonamenta la Comissió per apreciar la compatibilitat de les ajudes

amb les regles del Tractat.

2.1. Les ajudes de caràcter horitzontal

En les àrees enquadrades

■ El desembre de 1993, la Comissió ha adoptat un nou marc de les aju-

des per a la protecció del medi ambient que fixa la política que s’ha d’apli-

car a aquesta àrea en un futur. L’antic marc no havia sofert pràcticament

modificacions des de la seva entrada en vigor el 1974. El nou marc codifica

l’evolució de la pràctica de la Comissió i estableix un marc més complet i

més fàcil d’utilitzar que fins ara, i alhora progressa en la via d’una aplicació

integral del principi «qui contamina, paga». A més, té en compte la necessi-

tat d’assegurar un «desenvolupament sostenible». S’autoritzen les ajudes

que permeten a les empreses adaptar-se a les noves normes mediambientals

(i que no constitueixen ajudes per al funcionament de les empreses).

S’autoritzen taxes d’ajuda més elevades quan les ajudes permeten sobrepas-

sar les normes mediambientals existents. El marc preveu que només són

elegibles per a les ajudes els costos necessaris per a la millora del medi

ambient en els projectes d’inversió.

■ La Comissió ha seguit l’aplicació dels marcs existents, per exemple, en

el camp de les ajudes a les petites i mitjanes empreses. Si bé autoritzades,
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les ajudes a les PIME també s’han de mantenir dins uns límits que garantei-

xin que les regles del joc són les mateixes per a tots i que la distància, ja im-

portant, entre les regions més riques i les regions més desfavorides de la

Comunitat no augmenti.

– El 1993, les autoritats flamenques i valones van emprendre la modificació

dels seus programes d’ajuda a les PIME per adequar-los als reglaments co-

munitaris. Recentment, la Comissió ha donat llum verda a un important

grup de programes d’ajuda a les PIME a Itàlia.

En les àrees no enquadrades

■ La Comissió autoritza igualment ajudes per incitar les empreses a donar

als treballadors una formació i per crear nous llocs de treball, especial-

ment quan permeten reinsertar en el món laboral algunes categories d’atu-

rats que tenen dificultats especials per trobar feina, com aturats de llarga

durada, minusvàlids, joves sense qualificació que busquen la primera feina

o ex-presidiaris.

– El 1993, la Comissió ha aprovat els programes implantats per Dinamarca,

el cost dels quals suma 2.000 milions d’ecus, i que pretenen donar feina a

100.000 persones cada any. Igualment ha aprovat el programa implantat

per la regió valona, a Bèlgica, en el marc del qual els aturats seran empleats

en activitats d’investigació o en altres projectes especials.

2.2. Les ajudes sectorials

En els sectors enquadrats

■ L’efecte de distorsió d’alguns tipus d’ajuda s’amplia en un mercat més

integrat, cosa que fa també més important el control de les ajudes. Això es

manifesta especialment en els sectors amb problemes estructurals crònics,

els anomenats sectors «sensibles», que es regeixen per marcs estrictes en
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matèria d’ajudes. El control de l’aplicació de regles relatives a les ajudes en

els sectors de la siderúrgia, de la construcció naval, de fibres sintètiques i

de l’automòbil, ha constituït una prioritat de primer ordre durant l’any de

recessió de 1993.

■ En els sectors amb dificultats, les ajudes només poden ser tolerades si

permeten una profunda reestructuració de les empreses implicades que els

permeti un retorn definitiu a l’equilibri. Normalment, aquestes ajudes

només són acceptades si s’associen a una reducció de la capacitat de pro-

ducció, de manera que contribueixin al sanejament dels sectors amb difi-

cultats.

– L’any 1993 ha estat dominat per les dificultats en la indústria pesant, 

principalment en la siderúrgia. Després d’unes negociacions difícils, el

17 de desembre, el Consell va aprovar per unanimitat la proposició 

de la Comissió referent a sis productors d’acer, controlats per l’Estat: Ilva

a Itàlia, CSI i Acenor a Espanya, EKO-Stahl i Freital a Alemanya i Side-

rúrgica Nacional a Portugal. La situació del mercat de l’acer requeria una

forta reducció de la capacitat de producció en la qual havien de participar

tots els productors d’aquest mercat. El compromís que va obtenir la

Comissió permet una reducció de la capacitat d’aquests productors 

de 5,5 milions de tones de capacitat de producció de «productes lami-

nats en calent» (la Comissió volia una reducció més gran, però va 

haver de contemporitzar amb el Consell que decidia a proposta de la

Comissió per unanimitat en virtut de l’article 95 del tractat de la CECA) 

a canvi de 6.800 milions d’ecus en ajudes. La política seguida en matèria

d’ajudes va beneficiar-se del recolzament total del Consell (Consell

«d’indústria» de desembre). Fons comunitaris (ajudes al reciclatge profes-

sional, conforme al tractat de la CECA, fons estructurals) es mobilitzen

paral·lelament a les ajudes nacionals autoritzades per atenuar els efectes

dels acomiadaments.

– La producció d’automòbils és una indústria pesant en la qual és indispen-

sable un control estricte de les ajudes. Les regles relatives a les ajudes en
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els sectors amb dificultats concedeixen justament una gran importància al

control d’ajudes a la inversió.

Les ajudes a la inversió en el sector de l’automòbil rarament s’autoritzen

fora de les regions assistides, i la incidència de la inversió sobre la capacitat

és objecte d’un examen minuciós. El mes de març, la Comissió ha exigit la

devolució d’una ajuda atorgada el 1988 pel Regne Unit a British Aerospace

en el moment en què aquesta societat va comprar Rover. L’octubre de

1993, la Comissió ha decidit obrir el procediment previst per l’article 93,

paràgraf 2n, del tractat de la CE, tenint en compte la possible existència

d’elements d’ajuda d’Estat en les intervencions de l’Estat holandès i de la

regió flamenca en favor del constructor de camions pesants DAF.

En els sectors que experimenten dificultats encara més greus, com el de

les fibres sintètiques, les ajudes per a les noves inversions estan obligatò-

riament subordinades a una reducció de la capacitat global. La Comissió

només va aprovar una ajuda a favor d’un projecte a l’Alemanya de l’est

que preveia la instal·lació de noves capacitats de producció amb la condi-

ció que qualsevol nou projecte recolzat no dugués la capacitat total més

enllà del 75% del nivell de l’antiga República Democràtica Alemanya.

– Les ajudes per a la construcció naval han estat subjectes a una vigilància

molt estricta des de mitjan els anys vuitanta. El codi d’ajudes a la cons-

trucció naval es distingeix de tots els altres marcs, exceptuant el que s’a-

plica a la indústria del carbó, perquè autoritza les ajudes als costos de pro-

ducció que permeten eliminar la diferència de preu entre les drassanes

navals comunitàries i les de l’Extrem Orient. El sostre actual de les ajudes

a la producció, que és del 9% del preu contractual per als grans vaixells,

es manté per al 1994 (sempre que no s’estableixi mentrestant un acord a

l’OCDE sobre l’eliminació de les subvencions per les parts contractants).

La Comissió ha autoritzat subvencions especials a la producció que arri-

ben al 36% del preu contractual per als contractes firmats el 1993 per

totes les drassanes de l’antiga República Democràtica Alemanya, tret

d’una. En virtut d’una modificació del codi d’ajudes a la construcció naval
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adoptat l’any 1992, les drassanes navals de l’antiga República Demo-

cràtica Alemanya, com a contrapartida a una reducció del 40% de la seva

capacitat de producció d’aquí al 1996, han estat autoritzades a rebre

aquesta taxa d’ajuda superior fins al final de 1993. 

En els altres sectors

■ Una de les condicions prèvies a l’autorització de les ajudes a les em-

preses amb dificultats que operen en un entorn competitiu és la presen-

tació d’un pla de reestructuració creïble que els permeti tornar a ser com-

petitives. Les aportacions successives de capital per part de l’Estat i

d’empreses públiques a Bull, empresa informàtica no rendible, consti-

tueixen un problema per al qual encara no s’ha trobat una solució. Tot 

just la Comissió acabava d’iniciar una investigació el mes de setembre refe-

rent a una aportació de capital de 2.500 milions de francs francesos a prin-

cipi d’any, ja es feia una nova aportació de 4.000 milions de francs sense

informar-ne la Comissió, i amb noves aportaciones de capital previstes.

Com que l’Estat francès ha concedit importants ajudes sense l’autorització

de la Comissió, aquesta ha utilitzat la sentència Boussac per comminar

l’Estat a posar fi a aquests desemborsaments (aquest mateix procediment

ha estat utilitzat per la Comissió per bloquejar els pagaments a la societat

italiana EFIM).

■ La Comissió ha tractat diversos casos d’ajudes de reflotació el 1993.

Aquest tipus d’ajuda ha de complir determinats criteris per poder ser auto-

ritzada. L’ajuda no ha d’excedir una durada de sis mesos, el seu nivell 

s’ha de fixar en el mínim necessari per mantenir el funcionament de la

societat i no ha de servir per competir amb les empreses d’altres Estats

membres.

– Per exemple, en el cas d’Intermills, un fabricant de paper belga que ha

fet fallida, la Comissió ha acceptat que el Govern való garanteixi una línia

de crèdit per un període de sis mesos amb l’objectiu de permetre que
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aquesta empresa continuï la seva activitat fins que trobi un comprador.

Igualment, la Comissió ha autoritzat una ajuda a la firma Sächsische

Automobilbau, d’Alemanya, sota la forma d’una garantia acordada amb

els préstecs comercials.

2.3. El control de les ajudes nacionals a les regions

■ En el control de les ajudes regionals, la Comissió s’esforça per mantenir

diferències entre les regions més desenvolupades i les menys desenvolupa-

des. Invita els països més pròspers a limitar la cobertura geogràfica de les

seves ajudes en termes de població per evitar, d’una banda, les distorsions,

i, de l’altra, la dispersió ineficaç de les ajudes. La Comissió autoritza les aju-

des regionals a les zones que pateixen veritables mancances respecte a la

resta de la Unió (taxa d’atur elevada, ingressos per habitant baixos). Fora

d’aquestes zones, només algunes ajudes (a les PIME, a la investigació, al

medi ambient, a la formació o a la creació d’ocupació) poden ser autoritza-

des. Per raons d’eficàcia (per evitar la dispersió de les ajudes) i de cohesió

(per evitar l’augment de les desigualtats econòmiques entre regions), la

Comissió intenta limitar la cobertura geogràfica de les ajudes i proporcio-

nar-les en funció dels problemes específics que s’han de resoldre a la regió.

El nou mapa de regions assistides del Regne Unit, aprovat per la Comissió

el mes de setembre, segueix aquesta tendència que consisteix a reduir lleu-

gerament la cobertura. S’ha concertat un acord de principi sobre el mapa

alemany per als pròxims tres anys: es preveu reconduir la cobertura geogrà-

fica en termes de població per a l’Alemanya de l’oest del 27% actual al 22%.

Una reducció similar es va acordar per a França.

■ Igualment, quan es defineixen els programes nacionals d’ajuda, la Comis-

sió està interessada a augmentar la coherència de la seva cobertura geogràfi-

ca amb la dels objectius de la política regional comunitària.
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3. Les ajudes en el marc de les privatitzacions

■ En diversos Estats membres s’han posat en marxa importants programes

de privatització. La Comissió s’ha interessat especialment per les situacions

d’Alemanya i d’Itàlia. El Tractat és neutre pel que fa a la propietat (de natu-

ralesa pública o privada). Simplement, en cas de privatització, la Comissió

s’ha d’assegurar que no s’atorguin ajudes d’Estat contràries al Tractat, i que

els Estats no introdueixin elements de discriminació en el si de la Unió.

La situació a Alemanya

■ Les privatitzacions s’han mantingut com un dels aspectes més destaca-

bles dels treballs de la Comissió en el control de les ajudes d’Estat. La rees-

tructuració i la privatització de les empreses de l’antiga República Demo-

cràtica Alemanya sota la direcció de la Treuhand ha prosseguit i ja està arri-

bant al final. El mes de desembre, la Comissió ha aprovat prop de 800 mi-

lions d’ecus en ajudes referents a la reestructuració i venda de Mittel-

deutsche Kali, el productor de potassa de l’est d’Alemanya. Simultàniament

ha autoritzat l’adquisició de Mitteldeutsche Kali per Kali und Salz AG, una

filial de la BASF, de conformitat amb les disposicions del reglament sobre el

control de les concentracions.

■ Una racionalització radical, com en el cas descrit, i sumes molt elevades

d’ajudes han estat les característiques de les privatitzacions realitzades 

per la Treuhand. Per a la Comissió, la dificultat resideix en el fet d’assegu-

rar-se que l’ajuda quedi limitada a la suma necessària per a la reestructura-

ció, i especialment per al tancament o la preparació de la venda de l’em-

presa, i que no sigui susceptible de falsejar indegudament la competència

en el sector referit; per exemple, a base d’exercir una influència sobre el

preu de venda dels productes, aspecte que ha estat examinat en dos casos

en el sector químic (Mitteldeutsche Kali i Leuna). Al final d’any, la Comis-

sió ha demanat al Govern alemany que presentés un pla de reestructu-
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ració completa per a la indústria química de l’antiga República Democràtica

Alemanya.

La situació a Itàlia

■ L’acord conclòs el juliol amb el Govern italià respecte als deutes de les

empreses públiques és un dels esdeveniments més importants de 1993. En

el marc de la solució del cas EFIM, el Govern italià ha acceptat una solució

general del problema per a la competència que constitueix la garantia

il·limitada de què es beneficien els deutes de les empreses públiques. En

virtut d’aquest acord, tots els deutes de les empreses públiques es congela-

ran en el seu nivell del final de 1993, el seu endeutament s’anirà reduint

progressivament en el transcurs del període 1994-1996 i, d’aquí al final de

1996, el Govern reduirà la seva participació a les empreses en les quals

encara és del 100%, de manera que se suprimeixi la garantia automàtica de

l’Estat en els préstecs atorgats a les empreses públiques.
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Capítol III:
LA INTRODUCCIÓ DE LA COMPETÈNCIA 
EN ELS SECTORS RESERVATS

1. Liberalització i privatització

Article 90 del tractat de la CE

«1. Els Estats membres no adoptaran ni mantindran, respecte a les

empreses públiques ni a aquelles empreses a les quals concedei-

xin drets especials o exclusius, cap mesura contrària a les normes

del present Tractat, especialment les previstes als articles 6 i 85 a

94, tots dos inclosos. 

2. Les empreses encarregades de la gestió de serveis d’interès econò-

mic general o que tinguin el caràcter de monopoli fiscal quedaran

sotmeses a les normes del present Tractat, en especial a les nor-

mes sobre competència, en la mesura en què l’aplicació d’aques-

tes normes no impedeixi, de fet o de dret, el compliment de la

missió específica que tenen confiada. El desenvolupament dels in-

tercanvis no podrà quedar afectat de manera contrària a l’interès

de la Comunitat.

3. La Comissió vetllarà per l’aplicació de les disposicions del present

article i, sempre que calgui, adreçarà als Estats membres directives

o decisions apropiades.»

■ Les normes de competència del tractat de la CE persegueixen un doble

objectiu. Pretenen mantenir un entorn competitiu que no sigui falsejat per

les empreses o per les intervencions estatals. També poden servir per intro-
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duir la competència en els sectors on els Estats membres hagin creat situa-

cions de monopoli en benefici de determinades empreses. L’article 90 del

tractat de la CE permet a la Comissió que actuï en contra d’aquests Estats

quan concedeixin drets exclusius o especials en benefici de determinades

empreses, que, de fet, exclouen la noció de mercat competitiu.

■ L’article 90, en el seu paràgraf 2n, confirma que les empreses públiques,

així com les que ostenten un dret exclusiu o especial atorgat per l’Estat, no

gaudeixen d’un tracte de favor en l’aplicació de les normes de compe-

tència. No obstant això, les restriccions a la competència poden ser adme-

ses quan siguin necessàries perquè aquestes empreses compleixin la missió

particular que els ha estat encomanada. Efectivament, determinades empre-

ses han de garantir una tasca específica en benefici del conjunt dels usuaris

(és el cas, per exemple, de l’enllaç telefònic a les regions rurals). Aquesta

tasca constitueix una missió d’interès econòmic general, que pot motivar la

concessió de drets exclusius o especials. El contingut d’aquesta missió varia

segons el tipus d’activitat referida, i a la pràctica comporta problemes de

delimitació delicats, particularment al nivell d’accés a la xarxa o de l’exclu-

sivitat dels serveis proporcionats a partir d’aquestes xarxes. En aquests

casos, s’ha d’intentar mantenir un equilibri, 

– d’una banda, evitant que la liberalització es tradueixi en una elecció de

les activitats rendibles per part de les noves empreses que entren en

aquests mercats en detriment dels serveis públics, i

– d’una altra, evitant que els monopolis utilitzin la seva posició privilegiada

a les àrees més rendibles per subvencionar altres activitats no reservades

en detriment dels seus competidors.

■ El tractat de la CE no es preocupa de la naturalesa pública o privada de

les empreses que gaudeixen d’aquests privilegis. En efecte, l’article 222 del

tractat de la CE especifica clarament que no prejutja de cap manera el rè-

gim de propietat als Estats membres. En tots aquests sectors, la dificultat

més gran consisteix a establir el límit entre les activitats que poden conti-
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nuar reservades a una empresa i aquelles que han de ser accessibles lliure-

ment a tercers, sense posar en qüestió l’objectiu d’integració del mercat. La

Comissió reconeix que objectius legítimament perseguits pels Estats impli-

quen la preservació d’algunes activitats de qualsevol competència, almenys

provisionalment. Si no, efectivament hi ha el risc que les empreses, sobre la

base de criteris estrictament comercials, només es dediquin a les activitats

més rendibles en detriment de la missió d’interès públic. Aquesta delimita-

ció, així com la durada de la protecció acordada, s’han de fer cas per cas,

en funció dels sectors referits. De totes maneres, la Comissió considera que

les àrees reservades han de quedar limitades al que sigui estrictament

necessari per complir aquesta missió de servei públic.

■ L’examen de la situació en els sectors on existeixen aquests drets ex-

clusius o especials mostra que l’eficàcia dels seus titulars és sovint inferior 

a la dels agents dels mateixos sectors quan estan exposats al joc de la 

lliure competència. Això és especialment cert en els sectors que utilit-

zen xarxes com ara els transports, les telecomunicacions i l’energia. L’ab-

sència d’una pressió competitiva no sempre incita les empreses a la innova-

ció tecnològica, i, sobretot, priva els consumidors de la possibilitat d’es-

collir entre diferents tecnologies. Aquesta situació pot ser perjudicial per a

la competitivitat de la indústria comunitària, ja que en aquests sectors no

pot beneficiar-se dels avantatges que es deriven d’un veritable mercat 

interior. Per això, la Comissió estima necessària la introducció d’una com-

petència més gran per millorar la productivitat del conjunt de la indústria

comunitària.

■ Encara que la Comissió disposa (basant-se en l’article 90, paràgraf 3, 

del tractat de la CE) d’amplis poders, prefereix utilitzar un enfocament 

consensuat (d’acord amb l’article 100 A, que preveu l’aproximació entre 

les disposicions legislatives dels Estats membres) per tal de fer una liberalit-

zació progressiva. Aquesta actitud permet respectar els terminis neces-
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saris per assegurar la reestructuració tarifària i per garantir la realització 

de la missió de servei universal. Pel que fa a la resta, el ritme d’aquesta li-

beralització dependrà estretament de les especificitats de cada sector. 

El millor exemple d’aquest enfocament diferenciat l’il·lustra el sector de 

les telecomunicacions. En certa mesura, l’evolució tecnològica conver-

teix en obsoletes les situacions de monopoli de dret existents a la ma-

joria d’Estats membres. Per això s’ha de produir ràpidament una libera-

lització.

■ Les normes de competència del tractat de la CE encara han de jugar un

paper important quan aquests sectors es liberalitzin. Efectivament, s’ha

d’evitar que, mitjançant pràctiques restrictives d’abús de posició dominant

o mitjançant concentracions, les empreses presents en aquests mercats pri-

vin els consumidors dels beneficis que resultin de la supressió dels mono-

polis. Respecte a això, la Comissió vigila els riscos de violació de l’article 86

del tractat de la CE, que sanciona els abusos de posició dominant. En efec-

te, encara que l’accés a les infraestructures es liberalitzi legalment, les em-

preses dotades anteriorment de drets exclusius o especials es quedaran de

fet, sense cap dubte, en una posició de força en aquests mercats, almenys

durant un cert període de temps. Cal evitar, des d’aquest mateix moment,

que utilitzin aquesta posició per limitar la competència, ja sigui en aquests

mercats o en d’altres. D’altra banda, hi ha un risc evident que aquestes em-

preses utilitzin la seva posició de força en el sector on tenien, o tenen enca-

ra, el monopoli per subvencionar les seves activitats en altres mercats on

s’enfronten a una competència més intensa. Aquest perill de subvencions

creuades és indiscutiblement més gran en els sectors que han de ser desre-

gulats, ja que, anteriorment, en rares ocasions la comptabilitat d’aquestes

empreses ha assegurat la transparència.

■ No és defensable el principi que certes empreses continuïn sent públi-

ques de forma imperativa. Cada cas s’ha d’adaptar al seu propi context, i no

li correspon a la Comissió decidir-ho.
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■ Allà on subsisteixin empreses públiques, aquestes empreses no poden

continuar patint pèrdues indefinidament. Cal que estiguin gestionades amb

eficàcia i que tinguin, de manera especial, unes bones relacions amb els

seus clients.

■ A la Comunitat, els monopolis no estan fora de la llei, però si existeixen

s’han d’amotllar a un cert nombre de normes. Situacions especials poden

portar a la creació de lligams sectorials. Aquest és el cas del transport com-

binat, necessari per complir la tasca d’utilitat pública per a la societat, com

ara garantir el transport de persones i de béns respectant el medi ambient,

la seguretat... Però quan això s’esdevé, les empreses que estan en una posi-

ció dominant per aquest motiu han d’utilitzar el seu poder en benefici pú-

blic. Aquestes empreses no han d’impedir l’accés al mercat de les noves

entrants, i no han d’utilitzar la seva posició per dur a terme pràctiques que

no respectin l’interès públic.

2. Principals desenvolupaments durant 1993

2.1. El sector de les telecomunicacions

■ Després de llargues consultes, la Comissió va adoptar, el 28 d’abril de

1993, una comunicació al Consell i al Parlament sobre les perspectives en

el sector de serveis de telecomunicacions. En aquesta comunicació, la

Comissió estableix una agenda progressiva de liberalització total dels ser-

veis de telecomunicacions el 1998 com a més tard (els països de cohesió es

podran beneficiar d’un període més llarg). Es refereix a tots els assumptes

tractats en la consulta, i especialment, a les comunicacions mòbils personals

i a la liberalització de les infraestructures públiques de telecomunicacions

per a les quals s’han previst dos llibres verds. La liberalització està dotada

d’un calendari clar que permetrà als operadors, mentrestant, adoptar les

disposicions necessàries. Anteriorment a la seva aplicació, cal definir les
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condicions futures d’explotació de les telecomunicacions (servei universal,

regions perifèriques, accés a la xarxa). L’obertura progressiva de tots els

serveis de telecomunicacions constitueix un progrés considerable amb vis-

ta a la realització d’un veritable mercat interior en aquest sector. Els consu-

midors europeus, tots usuaris de telecomunicacions, seran els primers

beneficiaris. D’altra banda, la indústria comunitària es beneficiarà així dels

mitjans de comunicació més eficaços i menys costosos. Aquest sector, en

definitiva, experimentarà un creixement important. Generarà ocupació i

requerirà importants desenvolupaments tecnològics. L’enfocament global

adoptat, que integra mesures de liberalització i d’harmonització, és una

mostra del fet que la liberalització d’un sector de l’economia no implica la

supressió de tota norma, sinó que, ben al contrari, requereix l’establiment

d’un marc reglamentari a fi d’evitar distorsions nefastes. Amb motiu de la

reunió del 16 de juny de 1993, el Parlament ha adoptat una resolució que

dóna suport a les propostes de la Comissió, i especialment a la liberalització

de la telefonia vocal el 1998. 

■ El 15 de novembre, la Comissió va transmetre un comunicat al Consell i

al Parlament europeu sobre el desenvolupament del servei universal en el

nou entorn competitiu. Aquesta comunicació constitueix una primera eta-

pa amb vista a la liberalització de la telefonia vocal a partir de l’1 de gener

de 1988. Basant-se en aquesta comunicació, el Consell va adoptar el 7 de

desembre una resolució sobre els principis del servei universal en el camp

de les telecomunicacions, en la qual subratlla que el desenvolupament 

del servei universal és un factor clau en el desenvolupament futur de les

telecomunicacions a la Comunitat i fa una crida perquè els Estats membres

adoptin un marc reglamentari adequat i perquè fixin els objectius apropiats

per assegurar el servei universal en el seu territori. Aquesta 

resolució reconeix que, en molts casos, les forces del mercat garantiran 

la realització del servei universal sobre bases comercials. Quan el servei 

de telefonia vocal de base s’hagi de proveir amb pèrdua, segons la Co-

missió s’haurà de finançar mitjançant subvencions creuades, càrregues
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d’accés o altres mecanismes compatibles amb les normes de competència

del Tractat.

■ La liberalització del sector de les telecomunicacions ha portat diverses

empreses del sector a fer acords per adaptar-se a la nova situació. Les nor-

mes de competència són un instrument indispensable que permet a la

Comissió diferenciar entre les operacions que comporten un augment de la

competència de les que, en canvi, estan destinades a mantenir posicions

adquirides i a frenar els processos de liberalització.

■ La Comissió ha estat cridada igualment a determinar l’aplicació de les

normes de competència en el sector de les telecomunicacions mòbils.

Després de l’obertura d’un procediment contra Itàlia, aquest país es va com-

prometre, l’1 d’octubre de 1993, a concedir una segona llicència per a l’ex-

plotació de la radiotelefonia mòbil GSM al seu territori. Un procediment si-

milar es va iniciar contra Bèlgica, i hi ha discussions obertes amb Irlanda. 

2.2. El sector dels serveis postals

■ En la reunió del 7 de desembre, el Consell va adoptar una resolució

sobre el sector postal com a conseqüència de l’adopció de les línies direc-

trius de la Comissió per al desenvolupament del sector postal el 2 de juny

de 1993. La Comissió havia adoptat un enfocament basat en una combina-

ció de mesures d’harmonització i de liberalització que garantien l’existència

d’un servei universal de qualitat i que, alhora, asseguraven una liberalització

més important del sector postal. Les línies directrius tracten, a grans trets,

de definir el servei postal universal a nivell comunitari, del manteniment

d’una àrea reservada, de l’establiment de normes per a la qualitat del servei,

de mesures destinades a fomentar l’harmonització, de la separació dels

poders reglamentaris i de les funcions operacionals, de despeses terminals i

dels aspectes internacionals del sector postal. Les línies directrius són el
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resultat del consens aconseguit sobre el concepte fonamental de servei uni-

versal i proposen una definició que té en compte les obligacions dels Estats

membres derivades de la Convenció de la Unió Postal Universal. En aquestes

obligacions es consigna l’acord sobre la necessitat de mantenir una àrea

reservada en benefici del servei universal, i també les divergències d’opinió

sobre la incidència que certes mesures de liberalització, tals com els serveis

transfronterers d’arribada i els serveis de publicitat postal, tindran sobre la

viabilitat econòmica del servei postal, així com problemes relatius al control.

2.3. El sector del transport

■ A continuació de l’anunci fet l’agost passat pel comissari Van Miert d’una

iniciativa comunitària destinada a evitar que l’obertura del mercat ja realit-

zada en el sector del transport aeri quedés compromesa pels serveis

d’assistència en terra dels aeroports, la Comissió ha decidit iniciar una

consulta pública sobre aquest tema. En un document de consulta adoptat

per la Comissió, es preveu la liberalització total o parcial de certs serveis

d’assistència en terra als aeroports que acullen més de 2 milions de perso-

nes o en aquells pels quals transiten més de 50.000 tones de nòlit anual.

Durant 1994 s’elaboraran propostes detallades, basades en els resultats de

la consulta pública.

■ La Comissió ha adoptat igualment una important decisió en virtut de

l’article 90, paràgraf 3r, que afecta els serveis de transbordadors a Di-

namarca; les autoritats daneses havien negat als competidors de la DSB, la

societat nacional de ferrocarrils, el dret d’accés a les instal·lacions portuà-

ries existents i la construcció de noves instal·lacions a Rodby. Aquesta do-

ble negativa tenia com a efecte pràctic impedir als competidors de la DSB

implantar-se al mercat de serveis dels transbordadors entre Alemanya i

Dinamarca. En la seva decisió, la Comissió demana al Govern danès que

posi fi a aquesta infracció del tractat de la CE.
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2.4. El sector de l’energia

■ La creació d’un mercat interior al sector energètic continua sent una

prioritat de la Comissió, a pesar de les dificultats que representa la introduc-

ció d’una dinàmica competitiva en aquest sector. El 10 de desembre, la Co-

missió va presentar al Consell una proposta esmenada de directiva relativa

a les regles comunes per al mercat interior de gas i electricitat. 

■ D’altra banda, la Comissió prossegueix alhora la seva política de crear,

mitjançant l’aplicació de les normes de competència, un mercat intracomu-

nitari més competitiu i obert. Per aquesta raó va decidir el 1993, basant-se

en l’article 169 del tractat de la CE, apel·lar amb urgència al Tribunal de Jus-

tícia contra les disposicions de les legislacions danesa, espanyola, francesa,

irlandesa, italiana i holandesa, que contenen drets exclusius d’importació i

exportació de gas i electricitat contraris al principi de lliure circulació.

■ Amb l’entrada en vigor, el 14 de gener de 1993, de la Llei núm. 34, del

22 de desembre de 1992, referent a l’organització del sector petrolífer, el

monopoli espanyol del petroli, creat el 1927, ha deixat legalment d’existir.

D’aquesta manera despareixien els drets exclusius de comercialització de

què gaudia CAMPSA, amb una xarxa monopolística d’estacions de servei.

Tenint en compte l’abast de la nova llei, la Comissió ha decidit arxivar el

procediment d’infracció en curs. No obstant això, la Comissió vetllarà per-

què l’eficàcia de la reglamentació adoptada no es vegi neutralitzada i per-

què les restriccions legals a la competència fins ara existents no siguin subs-

tituïdes per altres mesures de caràcter contractual o que impedeixin l’ober-

tura efectiva d’aquest mercat.
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Capítol IV:
LA COMPETÈNCIA EN EL CONTEXT DEL COMERÇ
INTERNACIONAL

■ Els objectius de la Comunitat tenen una dimensió internacional creixent

a mesura que es produeix una globalització dels mercats i dels interessos

comunitaris.

■ D’una banda, la Comissió ha de tenir en compte aquesta evolució quan

aplica les normes de competència a la Unió Europea. Això és el que fa la

Comissió per avaluar els projectes que li són sotmesos. La Comissió té en

compte que sovint el mercat comunitari no està aïllat del mercat mundial.

Els mercats, l’eficàcia de la competència i les posicions dominants s’han

d’avaluar de manera realista i segons criteris econòmics. Això significa que

cal comptar amb les forces en presència en el mercat mundial. L’empresa

conjunta entre Philips, Thomson i Sagem (vegeu pàg. 33) il·lustra molt bé

aquesta tesi: donada la intensitat de la competència a nivell mundial, la

Comissió ha pogut autoritzar la cooperació en el camp de la investigació i

el desenvolupament i en el de la producció, entre aquests productors

comunitaris, ja que això es traduirà en l’aparició d’un nou competidor via-

ble al mercat.

■ D’una altra banda, aquesta evolució implica que el dret i la política de la

competència juguen un paper cada vegada més important a nivell interna-

cional, especialment com a instrument de liberalització dels intercanvis.

Per això cal una igualtat de tracte en el pla internacional. Per aconseguir

aquest objectiu, es poden considerar diverses solucions en funció de les cir-

cumstàncies. Algunes d’aquestes solucions es poden considerar immediata-

ment; d’altres, a més llarg termini. Entre les solucions actualment projecta-

des per la Comissió podem citar:
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– l’aplicació unilateral de regles comunitàries,

– els acords bilaterals,

– els acords regionals (PECO),

– els acords d’integració,

– els acords multilaterals (OCDE, GATT).

1. El mercat europeu en el context del comerç
internacional

■ Les normes de competència s’apliquen a les empreses estrangeres

El Tribunal de Justícia va decidir, ja fa uns anys, que les normes de com-

petència europees es poden aplicar a acords entre empreses de tercers paï-

sos si aquests acords tenen efectes en el mercat comú. Si no, seria massa fà-

cil esquivar l’aplicació de les normes de competència europees.

En aquest context, la Comissió ha pres diverses decisions que afecten les

empreses estrangeres el comportament de les quals tenia efectes en el mer-

cat comunitari. A títol d’exemple, la Comissió ha proposat al Consell la

prohibició a Àustria de diverses ajudes considerades incompatibles amb les

normes del Tractat i que eren concedides a empreses en competència amb em-

preses comunitàries. La ciutat de Viena havia concedit una ajuda per a la rees-

tructuració d’una fàbrica Grundig a aquesta ciutat. Després de la decisió del

Consell de gravar amb aranzels els productes d’aquesta fàbrica importats per

la Comunitat, les autoritats austríaques han acceptat procedir al reemborsa-

ment de 67 milions de xílings austríacs, tal com havia demanat la Comissió

per posar fi a la sanció comunitària. En canvi, en el cas d’una ajuda concedida

a General Motors Austria per invertir en una fàbrica de components situada

a Aspen, com que el Govern no havia acceptat el reemborsament d’una aju-

da incompatible per part de l’empresa, s’aplica un aranzel del 4,9% a les

importacions comunitàries dels productes fabricats per aquesta fàbrica.
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2. La política de la competència, factor d’integració i
equilibri en el comerç internacional

■ El 1993, la Comissió ha prosseguit els seus contactes amb tercers països

per incloure les disposicions relatives a la competència en els principals

acords d’associació i de cooperació. L’objectiu d’aquesta política és instaurar

unes condicions de competència similars als tercers països per tal d’evitar que

les empreses europees siguin discriminades respecte a les d’aquests països.

2.1. L’Espai Econòmic Europeu

■ L’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (EEE), signat amb els Estats mem-

bres de l’AELC (EFTA) el maig de 1992, va entrar en vigor l’1 de gener de

1994.

■ L’objectiu principal de l’acord és promoure un reforçament de les rela-

cions comercials i econòmiques amb iguals condicions de competència.

Amb vista a aconseguir aquest objectiu, l’acord sobre l’EEE comporta un

conjunt de normes de competència extremament precises fonamentades

en la legislació existent a la Unió Europea. Entre les mesures que s’han pres

per a l’entrada en vigor de l’acord sobre l’EEE figura, especialment, la crea-

ció de nous formularis de notificació per a les empreses, amb la finalitat de

cobrir els nous aspectes de procediment. 

■ En l’acord sobre l’EEE, les normes de fons referents a la competència són

en principi idèntiques a les del patrimoni comunitari, i el model institucio-

nal es correspon amb el de la Comunitat Europea.

■ La vigilància i aplicació de les normes de competència es faran sobre la

base de dos principis fonamentals: el sistema dels «dos pilars» i el principi

de presa de possessió única («one stop shop principle»). El sistema de «dos
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pilars» significa que hi ha dues autoritats de vigilància, a saber, la Comissió i

l’Autoritat de Vigilància de l’AELC, que tenen poders equivalents i funcions

similars. Les decisions adoptades per l’Autoritat de Vigilància de l’AELC se

sotmetran al control del Tribunal de l’AELC; les que hagin estat preses per

la Comissió, com fins ara, seran susceptibles de ser recorregudes davant del

Tribunal de Primera Instància i/o el Tribunal de Justícia. El principi de la

presa de possessió única significa que en cada cas particular una sola de les

autoritats de la competència pren la responsabilitat del procediment i que

les decisions que prengui seran vàlides i tindran força executiva en el con-

junt de l’EEE.

■ El sistema considerat per a la vigilància referent a les normes de compe-

tència de l’EEE requereix igualment, tant en el camp de les pràctiques res-

trictives com en el de les ajudes d’Estat, una cooperació estreta entre les

dues autoritats de vigilància, els Estats membres de la Comunitat i els Estats

de l’AELC. Aquesta cooperació en l’àrea dels càrtels, dels abusos de posició

dominant i del control de les operacions de concentració intervindrà obli-

gatòriament en els assumptes «mixtos».

2.2. Les normes i la política en les relacions amb tercers
països

■ L’acord conclòs el 1991 entre la Comissió i l’administració americana ja

contenia una disposició amb l’objectiu de solucionar aquest tipus de pro-

blemes. L’article 5 d’aquest acord conté una clàusula de «cortesia», en virtut

de la qual, aquella part els interessos principals de la qual siguin afectats per

pràctiques anticompetitives en el territori de l’altra part, pot demanar a

aquesta última el control de les pràctiques denunciades.

■ Si bé la Comissió encara no ha conclòs amb altres països acords anàlegs

al que ha aconseguit amb els Estats Units, pot tanmateix invocar la «corte-
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sia» en les seves relacions amb altres grans interlocutors comercials. En

efecte, una clàusula de «cortesia» va ser inclosa en la recomanació revisada

del Consell de l’OCDE del 21 de maig de 1986 referent al comerç interna-

cional.

■ En altres casos, la Comissió ha autoritzat mitjans encara menys formals

per incitar els seus interlocutors comercials a aplicar una política de com-

petència al seu territori. Així, el 4 de novembre va organitzar a Tòquio un

seminari sobre la política de la competència, amb la Comissió de Pràctiques

Comercials encarregada de l’aplicació de la política de la competència al

Japó. L’objectiu d’aquest seminari era comparar els enfocaments europeu i

japonès sobre un cert nombre de qüestions en el camp de la competència

que afecten particularment el comerç internacional. Els debats van girar a

l’entorn de temes com ara la distribució, les fusions, les preses de participa-

ció, la desregulació o la dimensió internacional de la política de la com-

petència.

■ Finalment, convé indicar que a diversos països, i especialment als Estats

Units i al Japó, els canvis polítics que hi ha hagut recentment s’han traduït

en una aplicació reforçada de les normes de competència. Així, als Estats

Units, el ministre adjunt de Justícia ha decidit tornar a posar en vigor les

lleis «antitrust» contra les restriccions verticals de la competència. Al Japó,

el Govern ha fet de la desregulació un dels elements fonamentals de la seva

política econòmica. Aquesta desregulació es veurà acompanyada per una

aplicació reforçada de la llei contra els monopolis, especialment gràcies a la

reducció del nombre de sectors exclosos.

■ Una evolució anàloga veu la llum en altres països, entre els quals hi ha

Turquia, la República de Corea, Taiwan i diversos països del centre i sud

d’Amèrica. La Comissió s’alegra d’aquests canvis i tracta d’estimular-los en

la mesura de les seves possibilitats. Està convençuda que les polítiques de

competència actives constitueixen la clau per a l’obertura dels mercats al
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món sencer i per a la instauració de condicions idèntiques per a totes les

empreses, comunitàries o no.

■ Els acords d’associació amb els països de l’Europa central i oriental

(PECO)

El 1991 es van signar acords d’associació amb Polònia, Hongria i l’antiga

República Federativa Txeca i Eslovaca. El 1993 es van firmar acords amb

Romania i Bulgària. Les disposicions d’aquests sis acords provisionals euro-

peus van més enllà de les incloses en els acords de lliure comerç conclosos

amb els països de l’AELC el 1972. Es refereixen als productes i als serveis, a

les normes del Tractat per apreciar la incompatibilitat dels càrtels, els abu-

sos de posició dominant i les ajudes públiques. Preveuen una aproximació

progressiva de les legislacions dels PECO amb el dret de la competència

comunitari. A més, aquests acords preveuen l’ajust dels monopolis d’Estat 

i el respecte dels principis del Tractat de la CE referent a les empreses pú-

bliques.

■ Els altres acords en curs de negociació

Un model similar al dels PECO per a les normes de competència es 

preveu per als acords projectats amb els països bàltics i els acords «euro-

magribís».

La creació d’una duana única amb Turquia està prevista per al 1995. Les

normes de competència estrictes s’han de considerar com una condició prè-

via al bon funcionament de la unió duanera. Sobre aquesta base s’han obert

les negociacions amb Turquia. 

El resultat d’aquests acords, signats amb els sis Estats membres de

l’AELC i els sis països de l’Europa central i oriental, i dels acords en curs de

negociació, és que s’aplicaran les normes comunitàries de la competència,
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o normes similars, en les relacions entre els dotze Estats membres de la

Unió i dotze països europeus més. Eventualment s’hi poden afegir encara

set països més, els Estats bàltics, dos dels Estats magribís, Israel i Eslovènia,

en un futur pròxim. Els operadors econòmics obtindran beneficis d’aquesta

«exportació» de les normes de competència de la Unió. Aquestes normes

afavoriran, d’una banda, un entorn jurídic més homogeni i previsible, i d’una

altra, una substitució per les normes de competència de les mesures comer-

cials defensives.

2.3. Les negociacions en el marc del GATT

■ Les negociacions de la Ronda Uruguay van acabar el 15 de desembre de

1993. El GATT permetrà reduir encara més els obstacles als intercanvis

internacionals. No obstant això, fins ara, el GATT només ha tractat de forma

marginal els obstacles creats pels operadors privats. Per aquest motiu,

grups d’experts privats (com l’«International Antitrust Working Group», for-

mat per especialistes europeus, americans i japonesos experts en política

de la competència, que ha publicat el «Draft international antitrust code as

a GATT multilateral trade organisation plurilateral trade agreement»), així

com les instàncies governamentals han renovat recentment la seva crida en

favor de la inclusió al GATT de les normes de la competència. L’aplicació de

la política de la competència als països no-europeus serà un dels desafia-

ments del futur, i la Comissió està a punt per prendre-hi part activa.

■ Fins ara, les mesures de liberalització d’intercanvis preses en el marc del

GATT s’han concentrat gairebé exclusivament en els obstacles tradicionals

als intercanvis duts a terme pels Governs (principalment, obstacles aranze-

laris i no-aranzelaris). Aquestes mesures han estat coronades per l’èxit, però

no han tingut la mateixa eficàcia a tots els països que s’han adherit als

acords. De fet, aquestes mesures han estat més eficaces a països com els de

la Comunitat i els Estats Units, que recorrien gairebé exclusivament a obsta-
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cles aranzelaris i no-aranzelaris contra les importacions. En canvi, han tin-

gut molt menys efecte a països que es protegeixen darrera un altre tipus

d’obstacles, especialment d’origen privat.

■ Aquests obstacles privats als intercanvis ens impedeixen, de fet, obtenir

allò que negociem en el GATT. Les possibilitats d’accés al mercat de la

Comunitat i dels Estats Units no estan compensades per possibilitats simi-

lars per a les nostres empreses en un gran nombre de països. Només una

aplicació activa de la política de la competència permetrà combatre amb

eficàcia aquestes restriccions d’origen privat i, consegüentment, situar

totes les empreses en igualtat de condicions. No és suficient que existeixin

normes de competència, sinó que s’han d’aplicar activament perquè s’obrin

els mercats.

■ Per descomptat, la solució definitiva consistiria a adaptar el marc regla-

mentari internacional per cobrir igualment les restriccions privades als

intercanvis. Aquesta serà una de les tasques de l’Organització Mundial del

Comerç.

■ Si bé un instrument multilateral de política de la competència adoptat en

el marc del GATT sembla que és l’arma més eficaç per lluitar contra les

pràctiques en contra de la competència que limiten els intercanvis interna-

cionals, sembla evident que aquesta solució necessitarà discussions comple-

xes que sens dubte seran llargues. La Comissió espera demanar al Consell

que jugui un paper actiu en aquestes discussions, però no té la intenció d’a-

contentar-se amb l’espera dels resultats. Per això, mentrestant, concentra

els seus esforços en alguns dels socis comercials més importants de la Co-

munitat, per trobar els mitjans adequats per lluitar contra les pràctiques i

les estructures contra la competència que obstaculitzen els intercanvis amb

aquests països.
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«¿Qui creuria, senyors, que la llibertat de comerç encara té contraris

acèrrims? Els uns, que encara que en coneguin els avantatges, interessats

en el monopoli, no miren més interès a l’Estat que el seu, i acostumats

per una llarga possessió a participar, sense mèrit i sense treball, del lucre

immens que produeix a les corporacions de què són membres una mala

legislació, miren com a injust i enemic aquell qui desitja fer comuns els

conductes de riquesa estancats fins aleshores a les seves mans. Els altres

són aquells homes, pel que sembla mal organitzats, que es pot dir que

han renunciat formalment al dret de pensar, i l’ànima i l’enteniment

dels quals, ben analitzats, no són més que el producte dels errors, de les

faules i dels capricis de què es va imbuir la seva infantesa, que pros-

criuen una veritat per nova i adopten un error per antic. En fi, aquells

homes que sense meditar, sense calcular, sense conèixer, jutgen única-

ment les coses per les seves dates. Aquestes són les dues espècies de con-

traris que ha de combatre la llibertat, vull dir: l’interès de pocs i la

ignorància de molts.»

Francisco Cabarrús(1)
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«A qualsevol país, l’interès de la majoria del poble sempre és i ha de

ser poder comprar a aquells que venen més barat. L’afirmació és tan evi-

dent que sembla ridícul aturar-se a demostrar-ho, i ningú no ho hauria

dubtat mai si no fos per les fal·làcies interessades dels comerciants i

fabricants que van confondre el sentit comú de les persones.»

Adam Smith

«N’hi haurà molts que consideraran tot això com a paradoxal contra

un costum tan acceptat a Espanya.»

Pedro R. Campomanes (2)
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Motiu d’aquest Informe

■ La Llei de Defensa de la Competència faculta el Tribunal de Defensa de la

Competència perquè elevi al Govern propostes de modificacions legals, a fi

d’introduir o d’augmentar la competència en aquells casos en què justa-

ment siguin les normes les causants de la falta de competència. A més d’a-

questa habilitació permanent per part del legislador, l’any passat, en el

marc del Programa de Convergència, el Govern va encarregar al Tribunal la

realització d’«un estudi de la legislació sobre preus administrats, exclusivi-

tats, situacions de monopoli i condicionament a l’exercici professional, per

tal que puguin ser identificats els costos del sistema de regulació d’un am-

pli conjunt de sectors». També va demanar al Tribunal que inclogués «pro-

postes concretes de modificacions normatives i que s’identifiqués l’Adminis-

tració que haurà de dur-les a terme».

■ Aquest Informe pretén complir tant amb el mandat genèric del legislador

com amb l’encàrrec concret del Govern.

1.2. Àmbit, mètode i pla de l’Informe

■ Aquest Informe conté un conjunt de recomanacions amb l’objectiu

d’augmentar la competència. Aquestes recomanacions es poden agrupar en

dos apartats. D’una banda, conté unes recomanacions concretes per als sec-

tors estudiats a l’Informe. D’una altra, es presenten unes recomanacions ge-

nerals que poden servir per augmentar la competència, no solament en els

sectors estudiats en aquest Informe sinó en molts altres sectors de l’econo-

mia espanyola.
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■ La tasca de seleccionar uns sectors per sotmetre’ls a estudi no ha estat

fàcil. Gairebé tots els països de l’OCDE estan obstinats, actualment, a fer re-

formes estructurals en el funcionament dels seus mercats. Però no tots els

països parteixen de la mateixa situació. En línies generals, es pot afirmar

que hi ha més restriccions a la competència a la majoria de països europeus

que als Estats Units, i que les restriccions són encara més grans a Espanya

que als països europeus.

■ Per tant, donat que a Espanya són nombrosos els sectors en què cal in-

troduir competència, el Tribunal, tot i mirant de complir l’encàrrec del Go-

vern de cobrir «un ampli conjunt de sectors», no ha tingut altre remei que

escollir-ne uns quants, en els quals concentrar l’estudi sol·licitat, entre els

molts sectors sotmesos a restriccions de competència.

■ Per seleccionar els sectors, el Tribunal es va fixar un triple criteri: en primer

lloc, es van escollir sectors que tinguessin una gran influència en la competitivi-

tat de l’economia, encara que fins i tot ja estiguessin sotmesos a una certa com-

petència. En segon lloc, es van seleccionar sectors que, tot i que no fossin molt

importants pel seu pes dins del PIB, tinguessin restriccions molt fortes a la com-

petència. El tercer criteri va ser estudiar aquells sectors per als quals es comp-

tés amb experiències positives de liberalització a d’altres països que pogues-

sin servir de referència per establir les recomanacions a presentar al Govern.

■ L’aplicació d’aquests criteris ha portat el Tribunal a concentrar aquest In-

forme en l’anàlisi dels sectors següents: transports, energia elèctrica, monopolis

locals, instal·lació i manteniment de serveis públics, telecomunicacions i mercat

del sòl urbà. No obstant això, i donat que en la preparació de l’Informe s’han de-

tectat altres sectors que compleixen els criteris expressats, el Tribunal analitzarà

en informes posteriors els sectors de distribució d’aigua i gas, de distribució de

publicacions, correus, taxis, mitjans de comunicació, ports i distribució de medi-

caments, així com les regulacions que afecten diversos sectors, entre les

quals destaquen les que fan referència als sistemes públics de contractació.
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■ Per a cadascun dels sectors analitzats, el Tribunal proposa un conjunt de

recomanacions concretes. A més, s’ha inclòs un conjunt de recomanacions

generals a les quals es concedeix una gran importància. La raó d’aquestes

recomanacions generals és que, en estudiar les experiències de liberalitza-

ció a d’altres països i a la mateixa Espanya, s’ha comprovat que, sovint, els

problemes per augmentar la competència no sorgeixen de la falta d’idees

sobre com s’ha de fer la liberalització, o de mancances tècniques per redac-

tar les normes que facilitin la competència, sinó de les dificultats creades pels

grups d’interès que són contraris al procés de liberalització. És per això que

aquest Informe, a més d’oferir solucions concretes per a sectors concrets,

proporciona també recomanacions de caràcter general que poden actuar

com a poder compensador de la força dels grups d’interès contraris a la li-

beralització.

■ El mètode de treball seguit pel Tribunal ha estat semblant al que va se-

guir per elaborar l’«Informe sobre el lliure exercici de les professions». Les

entrevistes amb els responsables i interessats en els sectors seleccionats,

així com l’estudi de l’experiència estrangera, han estat elements essencials

del procediment de treball. Per analitzar cada un dels sectors seleccionats

s’ha entrat en contacte amb quatre grups diferents d’agents. En primer lloc,

amb les empreses que presten serveis en situació monopolística o sota res-

triccions. En segon lloc, amb els usuaris d’aquests serveis, que són els que

més senten la necessitat que s’ampliï l’oferta. En tercer lloc, amb els ofe-

rents o competidors potencials, els quals podrien estar interessats a oferir

serveis si el sector s’obrís a la competència. En quart lloc, amb els responsa-

bles dels organismes o els ens encarregats de la regulació de cada un d’a-

quests sectors.

■ El Tribunal ha partit del principi que el règim de competència a aplicar

als sectors estudiats ha de ser el mateix que el que regeix per a la majoria
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dels sectors; i, en particular, després del nostre ingrés a la Comunitat, per a

la indústria i el comerç. La regla general ha de ser la competència, i els sec-

tors que vulguin excloure’s d’aquesta regla han de proporcionar una justifi-

cació adequada. El Tribunal ha demanat a les empreses protegides de la

competència que expliquessin els problemes que pogués crear la liberalit-

zació. Quan el Tribunal es va convèncer que alguna de les mesures de libe-

ralització era innecessària o perjudicial, va descartar de proposar-la al

Govern.

■ En les entrevistes amb els ministeris o organismes reguladors, la discus-

sió s’ha centrat exclusivament en els aspectes de competència i no en altres

qüestions, ja que l’objectiu d’aquest Informe no és elaborar estudis secto-

rials sinó, exclusivament, suggerir maneres d’ampliar la competència en

aquests sectors. Si bé en altres països, i especialment a la Comissió de la CE,

aquesta forma de treball conjunta ja és tradicional, a Espanya és la primera

vegada que els òrgans responsables de la defensa de la competència han

treballat amb els responsables sectorials per trobar la millor manera d’intro-

duir competència en els seus sectors respectius.

■ És obligat i just fer constar aquí l’agraïment del Tribunal als responsables

–a tots els nivells– dels ministeris encarregats dels sectors estudiats. La col-

laboració ha estat esplèndida, tant pel temps dedicat a les entrevistes amb

el Tribunal com per la documentació subministrada, l’elaboració de la qual

ha requerit moltes vegades un treball addicional i extraordinari. Aquest

agraïment s’estén a empresaris, associacions d’empresaris i usuaris, sense la

col·laboració dels quals aquest Informe no hauria estat possible.

■ El nucli central de l’Informe –les recomanacions per augmentar la com-

petència– es troba als capítols IV a XI. No obstant això, abans d’arribar a les

recomanacions, s’han elaborat dos capítols on es raona per què es fan
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aquestes recomanacions. Així, al capítol II es descriu la importància de la

liberalització, els danys dels monopolis i les dificultats de les reformes es-

tructurals. Al capítol següent es descriuen els criteris que, segons el Tribu-

nal, han de regir el disseny de les polítiques d’introducció de competència

perquè puguin ser acceptades ràpidament pels agents econòmics i pel con-

junt de la població i, per tant, perquè la seva introducció sigui més fàcil. El

volum II conté les recomanacions sectorials, així com un llistat que resu-

meix totes les mesures proposades. Finalment, l’Informe es completa amb

un epíleg.
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2. IMPORTÀNCIA DE LA LIBERALITZACIÓ 
DELS SERVEIS, DANYS DELS MONOPOLIS I
DIFICULTATS DE LES REFORMES ESTRUCTURALS

■ La liberalització dels mercats és una de les tasques més difícils de la po-

lítica econòmica. La liberalització dels serveis, que és la tasca que es pro-

posa el Govern en el Programa de Convergència, és particularment més

difícil. Aquest capítol es dedica a explicar el perquè d’aquestes dificultats, 

i assenyala que només poden ser superades si s’és conscient de la impor-

tància dels beneficis de les reformes estructurals i del dany que s’oca-

siona al país si es mantenen els monopolis o les restriccions a la compe-

tència.

2.1. Importància de la liberalització(3) dels serveis

■ El gran beneficiari de la competència és el consumidor. Amb la com-

petència els preus baixen, la qualitat millora, les empreses es tornen ex-

quisides en el tracte amb els clients i, sobretot, el consumidor veu incre-

mentades les seves possibilitats d’elecció. Quan hi ha monopoli o restric-

ció de la competència, al consumidor se li imposa tot. Se li imposa un ven-

tall limitat de productes per escollir. Se li imposen qualitats, preus i, es-

pecialment, el tracte que les empreses li donen. El monopoli fa esperar a 

un client perquè sap que no hi ha cap altra empresa que li pugui submi-

nistrar el servei que el monopoli li nega. Però, en el moment en què apareix
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s’utilitzen com a sinònims altres termes com «liberalització» o «reformes estructurals». Això és correcte perquè la major
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que protegeixen béns generals, com ara la salut o la seguretat. Aquestes regulacions s’imposen de la mateixa manera a
tots els operadors, i no tenen per què ser suprimides en introduir competència. D’una altra banda, «desregulació» és un
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un competidor, la captació i el manteniment d’un client es converteix en

una tasca fonamental de l’empresa. Si bé a vegades s’assenyalen el proble-

mes que, a curt termini, la competència pot crear a les empreses, tothom

admet els seus efectes beneficiosos per als consumidors. Hi ha qui encara

discuteix els efectes que ha tingut la liberalització del transport aeri als

Estats Units sobre les empreses, però ningú no discuteix que el preu dels

bitllets d’avió és actualment un 40% inferior al de quan no hi havia com-

petència.

■ Un altre exemple de l’efecte positiu de la competència per als con-

sumidors es pot observar en el sector de les telecomunicacions. Al Regne

Unit, la liberalització del sector va anar acompanyada de l’obligació que

British Telecom –la Telefónica britànica– augmentés anualment les seves

tarifes tres punts per sota de la inflació. De mica en mica se li van anar

autoritzant augments menors, fins que, l’any passat, els reguladors han obli-

gat British Telecom a abaixar els preus en termes nominals. Un efecte enca-

ra més important de la liberalització de les telecomunicacions per als con-

sumidors va ser la ràpida desaparició de les llistes d’espera. Finalment, i si-

guin quins siguin els criteris que s’utilitzin per mesurar-la, la qualitat de les

telecomunicacions del Regne Unit ha fet un salt espectacular.

■ La importància per als consumidors espanyols de la introducció de la

competència en els serveis no és menyspreable. En definitiva, la liberalitza-

ció implica una millora del nivell i de la qualitat de vida de tots els espa-

nyols. Però, per a la indústria espanyola, la liberalització dels serveis encara

és molt més important. De la liberalització dels serveis depèn l’envergadura

i el nivell de competitivitat de la indústria espanyola, ja que l’usuari més

important dels serveis no és el consumidor final sinó la indústria i les

empreses en general.

■ La liberalització dels serveis és especialment decisiva per a la indústria

exportadora, la qual, en estar oberta a la competència internacional, només
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disposa d’un marge molt exigu per variar els seus preus, ja que li són 

imposats pel mercat mundial. Per a la indústria exportadora, els preus 

dels serveis que utilitza són un component que en gran part determina la

corba de costos en relació amb la dels seus competidors. A Espanya, el

preu dels factors que importen les empreses exportadores és pràctica-

ment idèntic al que paguen els seus competidors, però els preus dels 

serveis pagats al nostre país, com que no estan sotmesos a la competèn-

cia del comerç internacional, són molt més alts. Aquestes diferències de

preus són determinants de la competitivitat internacional de les empreses

espanyoles.

■ La indústria es beneficiarà de la liberalització dels serveis directa-

ment –a través de la reducció dels preus dels serveis que són factors 

de producció–, però també, indirectament, a través de la millora de la ren-

da real que aconseguiran els consumidors. Efectivament, l’impacte de 

la liberalització sobre els preus dels serveis consumits pels treballa-

dors contribuirà a moderar la pressió sobre els costos laborals, ja que 

una taxa d’inflació moderada dels serveis permetrà que el salari real

augmenti sense necessitat d’augmentar fortament els salaris nominals.

D’aquest fet se’n derivarà una reducció dels costos laborals per a la indús-

tria i, per tant, un augment de la competitivitat i de les possibilitats d’ex-

portar.

■ Els efectes de la competència en els preus del sector industrial espanyol

han estat espectaculars. El gràfic 1 mostra els índexs dels preus industrials

sense energia comparats amb els dels serveis, i es pot observar clarament

que l’entrada a la CE ha tingut un impacte moderador dels preus indus-

trials. Per contra, l’entrada a la CE –en no exigir una competència més gran

en el sector serveis– no ha afectat en absolut els seus preus. La introducció

de competència en els serveis que propugna l’Informe hauria de tenir un

efecte en els preus dels serveis equivalent al que l’entrada a la CE ha tingut

en els preus dels productes industrials.
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■ En principi, tothom hi sortirà guanyant amb la competència, tret de les

empreses que actualment presten els seus serveis aprofitant la falta de com-

petència. Però, fins i tot per a la majoria d’aquestes empreses, els costos no-

més existiran en el curt termini, ja que, a mitjà termini, moltes podran sor-

tir-ne beneficiades. Certament, la introducció de la competència obligarà a

fer reestructuracions i a una gestió diferent a les empreses que abans gau-

dien del monopoli o es protegien amb restriccions a la competència. I segu-

rament, tal com ja ha passat en la indústria, la competència farà més incò-

moda la vida de les empreses de serveis. No obstant això, a llarg termini, la

competència afavorirà aquestes empreses que ara estan a l’empara de la com-

petència. La competència les obligarà a innovar, i a millorar la gestió i la

competitivitat. En conseqüència, la majoria d’aquestes empreses no única-

ment sobreviuran sinó que ampliaran les seves activitats i augmentaran els

seus beneficis.

■ En qualsevol cas, el Tribunal està convençut que la liberalització dels ser-

veis a escala internacional arribarà tard o d’hora a tots els països. No hem

d’oblidar que els països que van sotmetre la seva indústria a la llibertat du-

rant la revolució industrial són avui els que tenen empreses multinacionals

capaces de competir internacionalment, mentre que els que van protegir la

seva indústria i la van salvaguardar contra la competència es van trobar amb

indústries incapaces de competir en els mercats internacionals. La política

de «protegir avui per poder competir demà» va resultar nefasta per a aquests

països.

■ Espanya va perdre el tren de la industrialització, però la liberalització

dels serveis és un esdeveniment que en aquests moments s’està pro-

duint en el món. Espanya té l’ocasió de decidir la liberalització dels serveis 

i no esperar que ens la imposin des de fora. Espanya té l’oportunitat his-

tòrica de comptar, en un futur, amb empreses de serveis perfectament com-

petitives a escala internacional, perquè tots els països estan iniciant el 
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procés de liberalització en aquests moments. Espanya té l’oportunitat 

de no perdre el tren de la liberalització dels serveis, si pren les mesures

oportunes i no decideix, com va passar amb la indústria, ser l’última en li-

beralitzar.

■ Els efectes de la introducció de competència en els serveis no es reduei-

xen als que té sobre consumidors i empreses. La introducció de competèn-

cia té efectes sobre tots els ciutadans, encara que no siguin usuaris d’a-

quests serveis. Atès que la competència permet millorar l’eficiència en l’as-

signació dels recursos del país, si ara es liberalitzen els serveis, la taxa de

creixement de l’economia espanyola a llarg termini augmentarà i, en conse-

qüència, es produirà un augment de la renda per càpita i del nivell de vida

de tots els ciutadans.

■ Els efectes d’introduir la competència en el sector serveis són diferents

segons quina sigui la fase del cicle en què es trobi l’economia. En aquest

sentit, s’ha de reconèixer que comptar amb uns serveis liberalitzats té mol-

ta més importància en moments d’expansió que en un moment de baix

creixement com el que travessa actualment l’economia espanyola. La raó és

que la liberalització flexibilitza i millora l’oferta, i això permet que, quan

augmenti la demanda, es pugui créixer sense inflació. Però si es liberalitzen

ara els serveis, no tornarem a veure el fenomen que l’expansió vingui acom-

panyada de bombolles especulatives i d’alts creixements de preus en deter-

minats sectors que acaben esgotant l’expansió. Per això, encara que el prin-

cipal benefici de la competència és que allarga les fases d’expansió, un

moment de recessió és també un moment adequat per liberalitzar. De fet,

aquest és el moment adequat per prendre mesures, ja que des que les refor-

mes es dissenyen o s’aproven fins que comencen a generar els efectes posi-

tius descrits passa un cert temps. Per això és necessari emprendre la libera-

lització al més aviat possible, per tal que, quan arribi l’expansió, Espanya la

pugui aprofitar plenament.
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■ Encara que alguns efectes de la liberalització puguin trigar a aparèixer,

n’hi ha d’altres que poden ser molt positius en aquests moments des del

punt de vista macroeconòmic. Cal adonar-se que en alguns sectors, i molt

concretament en el de les telecomunicacions, la liberalització podria induir

un procés d’inversió importantíssim, fins i tot en moments de recessió. Les

actuals prohibicions que pesen sobre la majoria de les activitats de te-

lecomunicació han creat una «inversió reprimida» en el sector de telecomu-

nicacions que, en el moment en què es liberalitzi, podria donar lloc a un

procés d’inversió extraordinari. En molts subsectors de les telecomunica-

cions, l’aparició de moltes empreses podria arribar a unes xifres d’inversió

a nivell nacional que fàcilment duplicarien les de la inversió anual de

Telefónica en aquests subsectors. Aquest augment de la inversió suavitzaria

sense cap dubte l’actual destrucció d’ocupació.

■ Ningú no nega que la competència té uns efectes molt positius pel que

fa a l’eficiència i a l’augment de la riquesa. Però, ¿què passa amb la distribu-

ció de la renda? ¿És més just o més injust un país on les empreses actuen 

en competència? En general, la competència té uns efectes socials posi-

tius pel simple fet que abarateix el preu, augmenta la quantitat consumida,

amplia el ventall d’opcions i, per tant, el servei pot ser consumit per més

ciutadans. Un exemple significatiu d’aquesta ampliació de l’accés a béns i

serveis és el de la introducció de competència en el transport aeri als Estats

Units que va dur a terme l’administració demòcrata del president Carter. 

En reduir-se el preu del transport aeri, el nombre de ciutadans americans

que ha viatjat en avió per primera vegada ha fet un salt espectacular. L’avió 

ha deixat de ser un servei reservat a uns quants rics. Molts ciutadans 

que abans només podien viatjar amb cotxe o autobús ara poden fer-ho 

amb avió.

■ Finalment, la competència té un impacte important en el creixe-

ment dels ingressos públics. Sense necessitat d’augmentar els tipus im-
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positius, i fins i tot reduint-los, l’augment de les taxes de creixement i del

nivell d’ocupació permet a l’Estat recaptar més i, per tant, destinar més

recursos a les polítiques socials, a l’educació o a les infraestructures pú-

bliques.

2.2. Danys dels monopolis

■ Per convèncer de la necessitat que té Espanya de fer reformes estructu-

rals no n’hi ha prou amb una reflexió sobre els beneficis de la introducció

de la competència en el sector serveis. També cal assenyalar els perjudicis

de continuar mantenint les actuals situacions monopòliques o de falta de

competència.
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■ A Espanya, igual que ja ha passat en altres països que s’han proposat li-

beralitzar, és previsible que les empreses que viuen a l’empara de la com-

petència reaccionin vigorosament contra qualsevol proposta de liberalitza-

ció, i destaquin els possibles inconvenients de la competència i, sobretot,

assenyalin els costos de passar d’una situació a l’altra. Si bé sabem que

aquests costos –si és que es produeixen– no són costos ni per al consu-

midor ni tampoc per a altres empreses, les empreses que gaudeixen de 

restriccions a la competència s’ocuparan de presentar-los com a costos 

que hauran de ser suportats per tota la societat. Per aquest motiu, és im-

portant avaluar els costos que es derivarien de deixar les coses tal com

estan ara.

■ En primer lloc, per al consumidor, mantenir la situació actual significaria

no poder comprar els serveis a aquelles empreses que estarien disposades a

oferir-los més barats, i es veuria obligat a continuar pagant-los més cars al

monopolista. Aquesta situació no té només un efecte general a nivell

macroeconòmic –un IPC més alt–, sinó que té repercussions a nivell indivi-

dual i d’economia familiar. Fent servir el llenguatge dels economistes, po-

dríem dir que el poder de compra seria menor i es reduiria la capacitat de

consum i d’estalvi de les famílies.

■ Però es pot utilitzar un llenguatge més clar. Mantenir les restriccions a la

competència significa que el mateix salari que reben els membres d’una

família els serveix per fer o per adquirir menys coses. Pagar el telèfon més

car, pagar els serveis locals a un preu més elevat, pagar més cara l’energia

elèctrica, pagar més cars els productes farmacèutics, etc., tot això significa

per al consumidor que li queden menys diners per fer millores a casa seva,

per pagar una educació més bona als seus fills, per vestir més bé o, fins i

tot, per poder estalviar perquè quan siguin gran pugui tenir un suplement

de renda addicional a la pensió de la Seguretat Social. Els monopolis i les

restriccions a la competència estan impedint millorar la qualitat i el nivell

de vida dels espanyols.
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■ L’altre gran dany dels monopolis o de la falta de competència es pro-

dueix sobre l’ocupació. En la mesura en què els monopolis augmenten els

costos de les empreses, es redueixen les possibilitats de crear empreses

internacionalment competitives i això implica que hi ha menys oportuni-

tats de crear ocupació de les que hi hauria en una situació de competència.

No es tracta únicament que les empreses actuals siguin menys competiti-

ves, sinó del problema –més difícil de veure però molt important– de les

empreses que no arriben a crear-se. El principal dany de mantenir la falta

de competència en els serveis no és tant el que es causa a les empreses ac-

tuals que, més o menys, es van defensant. El dany més gran és el que s’oca-

siona en impedir la creació d’empreses que en altres condicions s’estarien

creant, i per tant estarien creant ocupació. Això també té conseqüències

sobre les polítiques públiques, ja que, en la mesura en què s’incrementés el

nombre d’empreses industrials i augmentés l’ocupació, els ingressos pú-

blics podrien augmentar notablement i això permetria incrementar les des-

peses en educació, en sanitat i en infraestructures. 

■ Els preus que cobren les empreses que no estan sotmeses a la competèn-

cia inclouen una quantitat addicional que equival a un impost als consumi-

dors: un impost que, a més a més, no s’ingressa en el tresor de l’Estat. D’al-

tra banda, les restriccions a la competència impedeixen el creixement eco-

nòmic del país perquè detenen prematurament les fases d’expansió. En

limitar el creixement de l’oferta en els moments d’expansió –ja que no es

deixa que altres operadors entrin a actuar–, els monopolis i les restriccions

a la competència es converteixen en factors limitatius del creixement i ge-

neren bombolles especulatives i augments de preus que impedeixen mante-

nir el període d’expansió.

■ El cas del sòl, en aquells països en què la regulació dificulta la competèn-

cia, és el més paradigmàtic. Així que s’inicia una fase d’expansió, els preus

del sòl es multipliquen d’una manera espectacular amb el consegüent

impacte devastador sobre la cohesió social. La major part de la població

108



comprova que altres ciutadans guanyen fortunes immenses sense haver fet

cap contribució a la societat i, com és lògic, no accepten seguir per la via

de la moderació salarial, cosa que acaba erosionant la continuïtat de les

polítiques macroeconòmiques. Per tant, la falta de competència –encara

que sembli que els seus efectes són exclusivament microeconòmics– difi-

culta el manteniment de les polítiques macroeconòmiques orientades al

manteniment dels equilibris bàsics de l’economia.

■ Els monopolis impedeixen també la innovació. Encara que de vegades es

cregui que els monopolis i les empreses que estan a l’empara de la com-

petència dediquen molts recursos a la investigació, quan s’observen els

resultats obtinguts són més aviat mediocres. Això no és estrany, ja que les

restriccions a la competència redueixen els estímuls per inventar nous pro-

ductes, per aplicar nous processos i per millorar els processos de produc-

ció. El sistema no obliga les empreses protegides a innovar, i quan ho fan,

tampoc no estan obligades a traslladar al consumidor els beneficis generats

per aquesta innovació.

■ Seria impropi acabar aquest epígraf sobre els danys del monopoli sense

esmentar que hi ha algunes excepcions. Si es vol augmentar el benestar

dels ciutadans i la riquesa d’un país, la competència ha de ser la regla. Però

aquesta regla també té les seves excepcions. Són molt pocs els casos en

què és millor organitzar un sector sobre la base d’un monopoli, però n’hi

ha alguns. Per exemple, pot ser més raonable per al ciutadà que hi hagi 

una sola línia d’autobusos entre el centre urbà i la perifèria. En algun cas,

els preus poden ser més barats si aquesta línia l’explota només una com-

panyia. Però això no significa que no es pugui introduir la competència a

l’hora de concedir aquesta línia determinada mitjançant un concurs. Hi ha

altres casos, com per exemple el transport a l’engròs de l’energia elèctrica,

en què, donada l’actual tecnologia, és difícil que es pugui dissenyar una

solució més bona que la que només hi hagi una empresa encarregada de

l’explotació. Però, tot i admetent que hi ha situacions en què el monopoli
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té sentit, és evident que en la majoria dels casos no en té. Per això, la com-

petència ha de ser la norma i el monopoli, l’excepció.

2.3. Dificultats de les reformes estructurals

■ Si són tants i tan beneficiosos els efectes de la lliure competència i tan per-

judicials les restriccions a la competència, ¿per què només uns quants països

–els més desenvolupats– han aplicat la política de lliure comerç a les seves

indústries durant l’últim segle i mig? O, ¿per què aquests mateixos països no

han començat a aplicar polítiques de lliure competència en el camp dels ser-

veis fins fa molt poc? Hi ha raons que expliquen per què de vegades no

s’adopten polítiques beneficioses, i és important conèixer-les a l’hora de dis-

senyar aquestes polítiques per evitar que sorgeixin dificultats en el moment

d’elaborar-les o d’aplicar-les. A aquesta finalitat es destina aquest epígraf.

2.3.1. Els interessos d’uns quants

■ La competència millora el benestar de tots els consumidors. La suma

total dels beneficis aconseguits per tots els consumidors és molt important,

encara que el benefici aconseguit per cada un d’ells sigui molt petit, i per

això no s’adonin fàcilment de la seva importància. D’altra banda, la intro-

ducció de la competència perjudica –a curt termini– els que abans produïen

o prestaven el servei en situació monopolística. El perjudici total és petit si

es compara amb el benefici total dels consumidors, però, per a l’empresa

que estava protegida de la competència, el perjudici pot ser, a curt termini,

molt important.

■ Aquest impacte desigual dels beneficis i perjudicis sobre els agents con-

crets condicionarà la reacció d’uns i d’altres davant l’anunci de la reforma,

un element que és necessari preveure perquè les reformes es duguin a ter-

me de manera efectiva. És molt difícil aconseguir que s’organitzin aquells
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que, encara que siguin molts –els consumidors–, es veuen molt poc afectats

individualment. No obstant això, és fàcil que s’organitzin aquells que, tot i

sent pocs, es veuen afectats en gran mesura. Aquests són els anomenats

«grups d’interès», que utilitzaran tots els recursos al seu abast per defensar-

se. Això explica la paradoxa que unes reformes que beneficien a tothom no

siguin defensades per gairebé ningú i, en canvi, siguin atacades amb força

per uns quants.

■ És obvi que qui s’està beneficiant d’una situació de monopoli o de falta

de competència intentarà resistir-se al canvi. Normalment, la resistència al

canvi no es limita al propietari de l’empresa sinó que s’estén a un cercle

més ampli, i això és així perquè les rendes monopòliques es distribueixen

entre les persones lligades a l’empresa monopolista. Els avantatges que la

falta de competència proporciona a una empresa no apareixen sempre en

el compte de resultats. Els ingressos extraordinaris derivats de la falta de

competència sovint es reparteixen entre els directius, empleats, proveïdors,

etc., cosa que fa que els costos de l’empresa monopolista siguin més grans

que els de les empreses en competència, i que, tot i que els preus carregats

siguin més alts, els resultats de l’empresa monopolista siguin més elevats

que els resultats corresponents a les empreses en competència. En aquests

casos, els qui s’oposen a les reformes no són tant els accionistes –l’Estat o

qualsevol altre– com els directius, els empleats i els proveïdors.

2.3.2. La confusió creada en la majoria

■ Basar la producció en un règim de llibertat no presenta més problemes

que els creats pels interessos d’uns quants i la ignorància de la majoria.

Però totes dues coses estan relacionades. Els pocs que estan interessats a

mantenir la situació són els mateixos que provoquen la confusió que es

crea en la majoria, ja que utilitzen la confusió per aturar les reformes. Per

això és molt important dedicar algun espai a examinar quins són els argu-

ments que s’utilitzen per pertorbar i inquietar els ciutadans respecte a les
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polítiques d’introducció de competència de manera que es desfaci la confu-

sió i se’ls tranquil·litzi demostrant-los que la competència no va contra els

interessos de la majoria, sinó tot el contrari.

a) La competència i el lucre

■ Els qui s’oposen a la competència han llançat sempre la idea que establir

la llibertat de competència és equivalent a estimular la recerca del lucre i el

benefici privat.

■ Justament la competència té l’efecte contrari. En una situació de com-

petència, l’empresari pot guanyar diners si crea algun producte nou, si re-

dueix costos, si tracta més bé el client, si millora la productivitat, etc. En de-

finitiva, l’empresari obté un benefici si té més èxit que els altres en l’atenció

de les necessitats dels consumidors. Amb competència, però, és impossible

que algú s’enriqueixi sense prestar un servei als consumidors. Per contra,

quan hi ha monopoli o restriccions a la competència, a més d’aquestes pos-

sibilitats de lucrar-se n’hi ha d’altres que no són positives per a la societat.

En un sector en què no hi hagi lliure competència es pot vendre més car, es

pot tractar pitjor el client, es poden donar qualitats pitjors, és a dir, es pot

anar contra els interessos públics –els de tots– i, a més, guanyar diners.

■ La competència posa fi a aquest tipus d’enfocament de l’activitat empresa-

rial. La competència no posa fi al benefici privat, però garanteix que només

és possible obtenir-lo si abans s’ha prestat un servei a la societat. Per exemple,

si la reforma del sòl aconsegueix crear un mercat competitiu es reduiran les

possibilitats que el preu del sòl arribi a xifres astronòmiques a causa de l’es-

peculació sense que el propietari hagi fet res més que esperar passivament.

b) La competència i la intervenció de l’Estat

■ Una altra de les idees que es llancen per confondre la població és procla-

mar que introduir una competència més gran en un mercat equival a reduir

el paper de l’Estat.
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■ Res més lluny de la realitat. La competència en un mercat requereix la

regulació i la vigilància activa de l’Estat en aquest mercat. En primer lloc,

l’Estat ha d’imposar sempre una sèrie de normes limitatives de l’activitat

empresarial, independentment que el mercat sigui monopolista o funcioni

en règim de competència, amb l’objectiu de protegir béns públics com ara

la seguretat o la salubritat, béns que es poden posar en perill a causa de la

naturalesa del producte o de la manera com s’ha fabricat. En segon lloc,

perquè la defensa de la competència no es pot deixar en mans dels empre-

saris, sinó que és l’Estat el que l’ha d’assegurar mitjançant una regulació

que eviti que les pràctiques que atemptin contra ella puguin ser desenvolu-

pades pels empresaris. Aquest és el cas d’Estats Units o d’Alemanya, països

en què els òrgans de defensa de la competència són molt actius, i l’Estat de-

dica una gran quantitat de recursos públics a perseguir els empresaris que

duguin a terme aquestes pràctiques en contra de la competència.

■ Hi ha una altra línia argumental que suggereix que, si s’augmenta la com-

petència, hi haurà un retrocés d’allò que és públic i les empreses no servi-

ran els objectius socials que abans servien els monopolis. Alguns farmacèu-

tics afirmen que, si hi hagués competència a les farmàcies, com la que hi ha

al comerç, ningú no posaria farmàcies en llocs allunyats. Els monopolis de

serveis públics sovint proclamen que, si la prestació d’aquests serveis s’o-

bre a la competència, ningú no s’ocuparà de donar serveis públics a les re-

gions menys desenvolupades.

■ L’objectiu és convèncer la població que només es poden aconseguir

objectius socials si es restringeix la competència, cosa que no és certa. Una

cosa són les finalitats de la intervenció de l’Estat en la vida econòmica i una

altra els mitjans per aconseguir-les. La competència no solament no és in-

compatible amb la majoria de finalitats públiques que es vulguin aconse-

guir, sinó que, en moltes ocasions, és l’instrument més apte per aconseguir-

los. Per posar un exemple, pensem en la defensa de la qualitat dels aliments.

És molt important defensar el consumidor de la utilització de productes
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perjudicials per a la salut, com són, per exemple, els conservants inade-

quats per a llaunes de conserva. Deixar aquesta qüestió a la total llibertat

dels empresaris no seria el mecanisme més eficient i segur, perquè, si bé és

veritat que el consumidor podria teòricament –una vegada ha sofert un

dany– exercir la seva llibertat d’elecció i canviar de marca, de vegades, quan

ho fes, la seva salut ja hauria sofert el perjudici d’un eventual incompliment

de les normes sanitàries. Aquest és un cas típic dels que requereixen la

intervenció de l’Estat, per dictar les normes adequades per impedir la utilit-

zació de conservants nocius per a la salut en els aliments i per establir les

inspeccions corresponents. Però, evidentment, l’existència d’aquestes nor-

mes no exigeix que sigui una sola empresa la que produeixi llaunes de con-

serva per a tot el país, ni que, havent-hi diferents empreses, el preu de les

llaunes sigui fix i no puguin competir entre elles.

■ Un altre exemple és el cas de la desregulació del transport aeri en relació

amb la seva seguretat. Quan al principi dels vuitanta es va iniciar la desregu-

lació als Estats Units, les companyies aèries van alarmar la població amb

l’impacte negatiu que la liberalització tindria sobre la seguretat. El que va

fer l’administració demòcrata nord-americana va ser liberalitzar les rutes i els

preus, però alhora va vigilar al màxim que es respectessin les normes de

seguretat. El resultat ha estat que els preus han baixat, el nombre de perso-

nes transportades ha augmentat espectacularment i la seguretat aèria,

mesurada per tots els indicadors, ha millorat notablement.

■ La lliçó és clara: per protegir interessos generals –salut, seguretat, etc.–

no calen monopolis, no cal suprimir o restringir la competència. Aquests

objectius es poden aconseguir molt més bé en un context de competència.

c) La competència i els serveis públics

■ Aquest és un cas especial de la confusió que hem comentat anterior-

ment. L’èmfasi en la defensa de l’exclusivitat del servei públic es posa en el
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fet que és l’única manera que el servei corresponent estigui a disposició de

tota la població. Això s’utilitza per defensar que el servei públic es faci en

règim de monopoli i que, a més, el monopoli sigui públic. El problema és

que, moltes vegades, uns objectius tan lloables no es corresponen amb els

resultats.

■ Així, per exemple, a molts països es va establir el monopoli telefònic 

per donar servei a totes les cases d’un país i en canvi no ho han fet. Hi ha

raons que expliquen per què el monopoli pot ser un mal instrument 

per prestar un servei públic. D’una banda, en alguns casos el monopoli 

no atén tots els ciutadans, al·legant raons de cost. Però hi ha una altra raó

per la qual el monopoli no estén el servei, i és que ell sap que, si no atén 

un client, no l’hi prendrà cap altra empresa. El monopoli, en contra del 

que es pensa, té menys interès a ampliar el mercat que les empreses que

estan en una situació de lliure competència. Als països on s’han mono-

politzat les botigues d’alimentació hi ha moltes menys botigues que als 

països on s’ha deixat exercir aquesta activitat en competència. En el cas 

de les telecomunicacions al Regne Unit, ha estat espectacular el salt que 

ha fet la xifra de ciutadans que han accedit al telèfon quan s’ha liberalitzat

el sector.

d) La competència i la privatització

■ Hi ha una última confusió interessada en el debat sobre la liberalit-

zació del sector serveis: l’assimilació de competència i privatització. La cau-

sa d’això és que molts països que han liberalitzat el sector dels ser-

veis han procedit, simultàniament, a la privatització de les empreses pú-

bliques.

■ Sense menysprear en absolut els avantatges que pot tenir en alguns

casos la privatització de les empreses públiques com a política d’acompa-

nyament a l’hora d’introduir competència, és important, tanmateix, deixar

clar que es tracta de dues polítiques diferents.
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■ En la nostra opinió, la privatització no és essencial, des del punt de vista

de la competència, sempre que:

– s’aprovi la separació total entre reguladors i operadors,

– les empreses públiques quedin sotmeses a les mateixes regles de com-

petència que les empreses privades del sector,

– les empreses públiques no rebin un tracte diferent de les privades i es

garanteixi la transparència de les relacions financeres entre aquestes

empreses i els poders públics.

■ Hem de destacar que allò que produeix el benefici d’augmentar l’eficièn-

cia és la introducció de la competència i no la privatització, com demostren

algunes experiències estrangeres en les quals s’ha privatitzat sense intro-

duir competència, i la conducta del monopolista privat ha estat igual o pit-

jor que la que tenia abans el monopolista públic.

2.3.3. El comerç internacional no serveix per liberalitzar 
els serveis

■ Aquesta és una dificultat específica de la liberalització dels serveis, i addi-

cional a les que sorgeixen en els processos de liberalització industrial. El

món ha avançat més ràpidament en la liberalització dels béns industrials que

en la liberalització dels serveis. La raó és que els béns industrials es poden

transportar fàcilment d’un lloc a l’altre, i en conseqüència, n’hi ha prou amb

una sola mesura –liberalitzar el comerç exterior– per liberalitzar immediata-

ment la indústria. Certament, alguns països han trobat noves fórmules per

restringir la competència en la indústria –com la utilització inadequada de

normes d’homologació, seguretat, etc.–, però els països que des de fa temps

s’han obert al comerç internacional solen tenir una indústria liberalitzada.

■ Aquest resultat, però, no es pot aconseguir en el cas dels serveis, ja que

la llibertat de comerç no és una condició suficient. Això comporta que la
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introducció de competència en els serveis s’hagi de fer amb instruments

diferents, segons les característiques de cada un dels serveis.

■ Els principis de la liberalització en el sector serveis són els mateixos que

en el cas general –que pugui haver-hi diverses empreses operant, que no

tinguin limitacions a l’hora de fixar preus i d’oferir nous productes, etc.–,

però les mesures a adoptar són més sofisticades que en el cas de la liberalit-

zació dels béns industrials. No obstant aquestes dificultats, nombrosos paï-

sos desenvolupats s’han llançat a la liberalització dels serveis durant les últi-

mes dècades, cosa que permet estudiar aquestes experiències i seguir aque-

lles l’èxit de les quals s’ha contrastat.

■ El fet que la liberalització dels serveis es trobi tot just als inicis explica

que encara no s’hagin desenvolupat a escala internacional uns codis especí-

fics de conducta que regulin la competència en aquests sectors. En conse-

qüència, així com l’adhesió al GATT o al Mercat Comú implica adoptar un

codi de conducta per a la indústria, en el camp dels serveis, els països con-

serven encara una gran autonomia.

■ La llibertat que té Espanya per adoptar una política o una altra és molt

gran, ja que ningú no li imposa la liberalització dels serveis. Avui dia, Es-

panya pot procedir a la liberalització dels serveis perquè cregui que és més

convenient per a l’interès general o perquè vulgui desenvolupar-se i créi-

xer, però no –encara– perquè li ho puguin imposar des de fora. Aquesta lli-

bertat, aquesta autonomia, complica les decisions perquè, moltes vegades,

és políticament més fàcil defensar unes polítiques que vénen imposades

des de fora que no pas haver de convèncer la població que som nosaltres

els que hem de prendre decisions.
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3. CRITERIS PER DISSENYAR LES POLÍTIQUES 
DE LIBERALITZACIÓ

■ A la vista de tot el que s’ha explicat en el capítol anterior es comprèn

que, per tirar endavant les polítiques d’introducció de la competència, no

n’hi ha prou de proposar unes mesures de liberalització per al sector

corresponent, sinó que s’ha de fer de tal manera que s’aconsegueixi que

aquestes propostes no siguin contrarestades pels sectors monopolistes o

pels interessats a mantenir les restriccions a la competència.

■ L’experiència estrangera demostra que, quan els governs han volgut

introduir o augmentar la competència, els problemes no s’han derivat gaire-

bé mai del contingut de les polítiques sinó de les dificultats plantejades pels

grups d’interès. Per tant, seria un error concentrar-se a discutir exclusiva-

ment el contingut de les mesures sectorials i no preocupar-se de crear, en

el país, un entorn favorable a la competència i compensar la labor negativa

dels grups d’interès de tal manera que subsisteixin només uns quants

monopolis o restriccions a la competència que tinguin una justificació ine-

quívoca.

■ El nostre país porta un retard històric considerable respecte d’altres en

la liberalització de l’economia. En principi, aquest retard pot tenir alguns

efectes positius, ja que es pot aprofitar l’experiència dels països que ens

han precedit en la liberalització. La llibertat de preus dels serveis professio-

nals fa molt de temps que funciona en alguns països desenvolupats amb

resultats excel·lents. Pel que fa a la liberalització de la televisió per cable

comptem amb l’experiència de pràcticament tots els països desenvolupats,

i en relació amb els serveis telefònics també comptem amb un nombre inte-

ressant d’experiències. El fet de tenir precedents fa que no sigui tan difícil

elaborar unes propostes de liberalització. És possible que aquest sigui l’únic

avantatge de portar aquest retard.
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■ Aquesta facilitat pel que fa al disseny de mesures concretes de liberalitza-

ció ens porta a proposar que a Espanya els esforços es concentrin més en les

polítiques generals que canvien l’entorn i faciliten l’aplicació d’aquestes

mesures. Per això, aquest epígraf es dedica a plantejar, no tant unes políti-

ques concretes, com uns criteris generals per aplicar a les polítiques de

liberalització.

3.1. Estimular el debat

■ La competència guanya en la claredat, en la transparència, en el debat. El

monopolista guanya en la foscor, en els passadissos. Per tant, si es vol intro-

duir la competència cal tenir paciència –perquè es necessita temps– i cons-

tància en una cosa fonamental: portar la discussió a la llum pública.

■ El monopolista intenta evitar la discussió, i sovint proclama que el ma-

teix debat podria perjudicar els interessos nacionals. No es pot cedir a aques-

tes peticions i amagar a l’opinió pública els perjudicis que provoquen les

empreses que actuen sense competència. S’ha d’explicar que els interessos na-

cionals més importants són els de produir eficientment perquè el país crei-

xi i sigui més ric. Un país amb més recursos pot tenir una seguretat i una

defensa més bones i pot dedicar més recursos als objectius de benestar i

d’equilibri social i regional, a les infraestructures públiques o a l’educació.

Aquests són els interessos nacionals, i no pas la producció ineficient.

■ Per tant, el primer dels objectius és estimular el debat. Que es parli, que

es discuteixi al Parlament, a la Universitat, als mitjans de comunicació i a

tots els fòrums. És possible que, en altres àmbits de la política econòmica,

un debat més gran pugui provocar que les reformes triguin més. No obstant

això, en el cas de la política de competència, el debat públic accelera les re-

formes perquè és l’única possibilitat d’evitar que no siguin paralitzades pels

grups d’interès.
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3.1.1. Mostrar les experiències estrangeres de liberalització

■ En aquest debat és essencial mostrar les experiències estrangeres de li-

beralització i explicar com els sectors corresponents –en aquest cas, els 

serveis– poden funcionar en competència i amb uns resultats en preus 

i qualitats, la majoria de les vegades, excel·lents. S’ha de fer activament, ja

que els monopolis i els operadors d’un sector amb restriccions a la com-

petència s’ocupen d’amagar al màxim el coneixement d’aquestes expe-

riències.

3.1.2. Explicar els costos de no liberalitzar

■ Dins del debat no solament és important destacar els beneficis de 

la competència sinó, sobretot, destacar els costos que està pagant el país

per mantenir el monopoli. Normalment, els monopolistes tractaran d’as-

senyalar els costos del canvi, els costos de passar a la situació de llibertat 

i, sobretot, les conseqüències socials de les reformes. En aquest últim àm-

bit seria particularment desitjable fer un esforç i assenyalar quines són 

les conseqüències socials de mantenir les restriccions a la competència. Pel

fet de mantenir uns preus alts, uns temps d’espera importants, etc., hi ha

centenars o milers d’empreses al país que, a conseqüència del fet que 

en altres sectors hi ha monopoli o restriccions a la competència, no po-

den competir i, per tant, no poden augmentar l’ocupació. Aquests efec-

tes, quan es tenen en compte totes les empreses afectades, són enorme-

ment superiors als derivats dels ajustos que s’haurien de fer a les empreses

monopolístiques.

3.1.3. No deixar cap sector fora de l’examen

■ Molts operadors econòmics diuen que la competència està bé, però que

en el seu cas concret -«aquest sector és un sector molt especial»- no és pro-
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cedent aplicar-la. És veritat que la competència no s’ha d’aplicar de la ma-

teixa manera a tots els sectors, però això no és argument per impedir que

algun sector quedi fora de l’examen de les possibilitats d’introduir com-

petència. Una altra cosa és que els resultats d’aquests exàmens acabin pro-

posant polítiques específiques d’introducció de competència per a cada un

dels sectors estudiats. Però, a priori, cap sector no hauria de quedar-ne

exclòs. Aquesta justícia o equitat a l’hora de proposar la liberalització ajuda

enormement en la seva aplicació.

3.2. Canviar només l’imprescindible

■ Qualsevol canvi té uns costos. Si es volen reduir els costos de les re-

formes el primer que s’ha de fer és reduir els canvis a aquells que són im-

prescindibles, és a dir, a aquells que generen clarament beneficis per a la

societat.

■ Un exemple d’aplicació d’aquest criteri va ser el cas de la reforma de les

professions, en què el Tribunal va proposar no introduir la voluntarietat de

col·legiació. Aquest punt ha estat criticat pel alguns que consideren que el

Tribunal hauria d’haver proposat al Govern la llibertat de col·legiació, tal

com existeix en altres països.

■ És veritat que la col·legiació obligatòria afecta la competència però, a

judici del Tribunal, l’augment de la competència derivat de la possible libe-

ralització de la col·legiació seria escàs. No obstant això, els beneficis que es

derivaran de la llibertat de preus, de la llibertat de publicitat i dels altres

aspectes inclosos en l’Informe són realment molt importants. Aquest plan-

tejament moderat, consistent a fer els canvis mínims, ha pogut contribuir a

una facilitat més gran en l’assumpció, per part del Govern i de la societat,

de les recomanacions d’aquell Informe.
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3.2.1. Mantenir els objectius socials en el nou marc 
de competència

■ No s’ha d’introduir la competència sense assegurar-se prèviament que es

mantindran els objectius públics que s’atenen en la situació de monopoli.

Els països que no ho han fet han comprovat que, quan no s’ha vetllat la

defensa dels objectius públics, s’ha generat una reacció en contra de les

polítiques liberalitzadores. Per això és essencial que la política d’introduc-

ció de competència no quedi reduïda a la liberalització, sinó que es plante-

gi conjuntament amb una política de consecució d’objectius públics com

l’equilibri regional, l’atenció a grups desfavorits, etc., de tal manera que, al-

hora que s’aconsegueix augmentar l’eficiència i la riquesa del país, es man-

tenen els objectius redistributius anteriors. L’avantatge de la competència

és justament que, a causa dels augments d’eficiència que produeix, no sola-

ment permet mantenir els objectius socials que atenia el monopoli, sinó

fins i tot millorar-los.

3.2.2. No alterar l’equilibri fiscal

■ Una vegada s’ha admès que s’ha d’introduir competència i mantenir els

objectius públics, això es pot fer per diverses vies. En opinió del Tribunal,

és essencial evitar caure en la temptació de fer-ho mitjançant l’augment de

les despeses del Pressupost de l’Estat i finançar-los a través d’un augment

dels impostos o del dèficit públic. Aquesta solució pot semblar correcta des

del punt de vista teòric, però a la pràctica pot arribar a ser nefasta per a les

mateixes polítiques de liberalització, ja que possiblement generaria reac-

cions contràries per part de la població. La liberalització no ha de donar

lloc a un augment dels impostos. Al contrari: ha de donar lloc a una baixa-

da de preus, i mantenir o incrementar els objectius públics. Per això cal

que les polítiques d’introducció de competència mantinguin els objec-

tius públics, no alterin el Pressupost de l’Estat i redueixin els preus que

estaven pagant els consumidors. Per fer això hi ha tècniques que s’ex-
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pliquen en un altre lloc d’aquest Informe, i que formen part de les recoma-

nacions del Tribunal.

3.3. No ser els últims ni tampoc els primers

■ La liberalització de la indústria en aquest segle s’ha produït, fonamental-

ment, en dos moments. En primer lloc, a final dels anys cinquanta, amb el

desmantellament de l’autarquia, i en un segon moment, a mitjan anys vui-

tanta, amb l’adhesió d’Espanya a la CE. Espanya va ser l’últim dels grans paï-

sos occidentals que es va incorporar a la liberalització de la indústria, i no

cal ressaltar-ne les conseqüències.

■ No obstant això, en la liberalització dels serveis, Espanya té l’ocasió de

no arribar l’última. La liberalització dels serveis s’està tot just iniciant en el

món desenvolupat i, per la seva importància en l’economia, tindrà el ma-

teix efecte que va tenir la liberalització de la indústria en el passat: augmen-

tarà la taxa de creixement del països que liberalitzin, i elevarà l’ocupació i

el nivell de vida dels seus ciutadans.

■ El Tribunal, però, considera que per a Espanya el més recomanable no és

col·locar-se al capdavant de la liberalització sinó immediatament darrera

d’aquells països que ja l’han experimentada. Espanya no és un país que tin-

gui recursos suficients per experimentar. I no ha de ser el primer a assajar

fórmules de liberalització. Però pot i ha d’emular allò que altres països han

provat amb èxit. Per exemple, en el cas de les telecomunicacions, ja hi ha

cinc països de l’OCDE que han liberalitzat àmpliament aquests serveis.

Espanya es podria col·locar en sisè lloc i avançar sobre terreny segur, a par-

tir d’experiències ja contrastades.
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3.4. Cuidar la transició

■ No només s’ha de canviar l’imprescindible, sinó a més mirar de reduir

els costos que sorgeixen en el procés de canvi. En alguns casos aquests cos-

tos són mínims, cosa que fa recomanable accelerar el procés. En altres

casos són considerables, però això no és motiu per ajornar la introducció

de la competència, sinó per establir-la gradualment.

3.4.1. Reduir els costos de la transició

■ Hi ha casos en què la implantació de la competència no provoca 

cap cost, sinó només beneficis. L’exemple més obvi dels que avui té plan-

tejats Espanya és el d’aixecar les prohibicions a l’establiment de la tele-

visió per cable. No se’n derivarà cap mal, i només es desencadenarà un 

procés inversor que en aquests moments és molt bo per a l’economia

espanyola.

■ Però no sempre és així. En alguns casos, les rendes monopòliques s’han

traslladat als treballadors, directius i proveïdors de les companyies que ac-

tuen en règim de monopoli i, per tant, gaudeixen d’uns salaris i d’uns preus

per sobre dels que els correspondrien en el moment en què s’obrís el mer-

cat. En aquests casos, la introducció de la competència pot significar un

reajustament dels salaris del empleats i directius i una reducció dels preus

dels béns subministrats pels proveïdors. Això no significa que no s’hagi

d’emprendre immediatament la liberalització, sinó que vol dir, justament,

que els recursos del país estan mal assignats i, per tant, que algú està pa-

gant per ells. Però és evident que en aquests casos la transició farà sorgir uns

costos a curt termini que s’han de tenir en compte. En aquests casos sol ser

recomanable establir un calendari.

■ Sempre és preferible tenir un calendari, per llarg que sigui, que no pas

retardar l’inici de la liberalització. És millor haver entrat a la CE l’any 1986
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amb un calendari de set anys per a la liberalització de la indústria, que no

pas haver retardat la liberalització fins al 1993 amb la finalitat que la indús-

tria s’hagués preparat per al canvi. Els calendaris no s’han d’utilitzar per re-

tardar la liberalització sinó, al contrari, per avançar-la. Els calendaris es po-

den fer servir per graduar la intensitat amb la qual s’introdueix la compe-

tència, però mai per ajornar la liberalització.

3.4.2. Flexibilitzar la transició

■ Se sap perfectament com funciona un monopoli i també com funciona la

competència, perquè són estructures estables de mercat. En un règim de

competència, les empreses s’autorregulen mirant de competir les unes amb

les altres. En un règim sense competència, el monopoli té tot el poder.

Però, en la transició d’una situació de monopoli a una situació de com-

petència, les vicissituds que es poden produir són nombrosíssimes i és difí-

cil preveure-les des del començament. Per això els reguladors, els ministe-

ris responsables o les agències que s’ocupen d’implantar la competència

també han de tenir una certa capacitat de maniobra per anar resolent els

problemes que puguin aparèixer en la transició.

■ Així, per exemple, al Regne Unit, per facilitar l’entrada als competi-

dors en el sector de telecomunicacions no se’ls va imposar cap condició 

pel que fa a l’atenció dels objectius socials, sinó que aquesta tasca es 

va encarregar totalment al monopoli anterior. No obstant això, en la ma-

teixa llei de liberalització es va deixar un marge de flexibilitat al regulador

perquè pogués anar imposant obligacions socials a altres competidors a

mesura que s’ampliés el mercat i el monopoli anterior anés perdent quota

de mercat.
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3.5. Crear un marc normatiu i institucional que
afavoreixi la introducció de competència

■ Hi ha dos factors que dificulten la posada en pràctica de polítiques de li-

beralització. El primer és que els grups d’interès interpenetren els regula-

dors, amb la qual cosa l’interès dels reguladors i el de les empreses mono-

polístiques tendeixen a coincidir. El segon és la falta d’informació: la pobla-

ció no coneix les restriccions que hi ha, ni quins efectes tenen. Per això s’ha

d’establir un marc normatiu que impedeixi el joc d’aquests factors, i per-

meti la introducció de polítiques a favor de la llibertat.

3.5.1. Trencar els cercles viciosos que impedeixen la liberalització

■ És essencial establir una sèrie de normes que trenquin el cercle viciós

d’interpenetració entre interessos de reguladors i d’operadors. Amb aques-

ta finalitat, la norma més important és la separació radical entre uns i altres.

La creació d’agències independents i la privatització són unes altres políti-

ques que també han estat utilitzades a molts països per trencar els cercles

viciosos a què s’ha fet referència.

3.5.2. Mantenir transparents els privilegis mentre subsisteixin

■ No es pot esperar que s’introdueixi competència en tots els sectors que

no hi estan sotmesos. Hi pot haver raons econòmiques, polítiques, tecnolò-

giques o socials que aconsellin mantenir la situació de restricció de compe-

tència en determinats sectors.

■ Però en aquests casos s’ha de mirar, a pesar de tot, que els privilegis que

es deriven del manteniment d’una situació de restricció a la competència si-

guin coneguts pel conjunt de la població i avaluats periòdicament. D’aques-

ta manera, es podran comparar els pretesos objectius amb els costos que

comporta mantenir les restriccions a la competència, i quan les condicions
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es modifiquin, tots –perjudicats i beneficiats– estarem en situació de saber

que ha arribat el moment de liberalitzar. El fet que el sector o l’empresa

corresponent sigui conscient que està vivint –encara que sigui justificada-

ment– una situació de privilegi, facilita les possibilitats de reforma en el fu-

tur, quan aquesta situació privilegiada ja no sigui justificable.

■ El càlcul de l’efecte de les restriccions a la competència sobre la renda

dels consumidors i les seves utilitzacions és un bon instrument per aug-

mentar la transparència en aquest camp. El Tribunal proposa al Govern que

aquests càlculs s’incorporin a la documentació donada al Parlament en el

procés d’elaboració pressupostària, cosa que no tan sols augmentarà la

transparència sinó que estimularà les modificacions normatives necessàries

per augmentar la competència.
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4. RECOMANACIONS GENERALS

4.1. Recomanacions generals. Introducció

■ En els capítols VI a IX d’aquest Informe es recullen les recomanacions 

concretes per liberalitzar els sectors estudiats. No obstant això, ha semblat

convenient incloure un conjunt de recomanacions generals. Aquestes reco-

manacions generals tenen per objectiu crear un marc adequat perquè es 

generi la liberalització dels serveis a Espanya, per facilitar-la i, en alguns ca-

sos, per desbloquejar la fusió dels interessos privats o les administracions

públiques.

■ Aquestes recomanacions es poden implantar immediatament, afecten

tots els sectors i, amb independència de la rapidesa de l’avenç de la libera-

lització en uns sectors concrets, poden anar generant un ambient a favor de

la competència en el conjunt de les administracions públiques i, en general,

a tot el país.

4.1.1. Separar els reguladors dels regulats

■ Difícilment es pot avançar en la desmonopolització dels sectors de ser-

veis si no s’afronta al més aviat possible la qüestió de la separació entre els

reguladors –l’Administració– i els regulats –les empreses– que gaudeixen

del monopoli o de les restriccions. Per expressar-ho gràficament, aquesta

recomanació té el mateix fonament que el principi que l’àrbitre d’un joc

mai no ha de formar part d’un equip dels que disputen la competició. No

es pot ser alhora el regulador –el que proposa o aplica les normes– i formar

part d’un dels equips.

■ Les raons són òbvies. En el moment en què a un –com a equip– no li

agradin les regles del joc, les canviarà. Si és jugador i a la vegada àrbitre,
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decidirà sobre la marxa i, presumiblement, sempre a favor de l’equip del

qual es forma part. Si, a més, la principal regla del joc de la competència és

aconseguir que hi hagi més d’un equip jugant, la separació es converteix en

trascendental. Evidentment, la confusió entre jugadors i àrbitres, entre

regulats i reguladors, provoca inevitablement que s’intenti que no aparegui

en la competició un altre equip, ja que aquesta és la manera segura de

guanyar. Per tant, per desmonopolitzar, és fonamental que qui hagi de pro-

posar la desmonopolització i afavorir i vigilar la introducció de competèn-

cia no formi part d’un dels monopolis.

■ La proposta és molt simple: que els qui s’ocupin de regular i aplicar les

normes en els sectors que es vulguin liberalitzar no formin part –a cap

nivell– de les empreses o operadors que estiguin sota el seu control. Això ja

ha estat assumit per la població espanyola pel que fa a les empreses priva-

des, qüestió que va resoldre la llei d’incompatibilitats d’alts càrrecs. Ac-

tualment, ningú no acceptaria, per exemple, que un subsecretari d’un

ministeri formés part d’un consell d’administració d’una empresa privada, i

en canvi encara resulta admissible que formi part del consell d’adminis-

tració d’una empresa pública. Però, des del punt de vista de la competèn-

cia, l’efecte és igualment negatiu en tots dos casos. Si es volen imposar ob-

jectius públics a determinades empreses, s’ha de fer des de fora de les em-

preses, des del càrrec de regulador. Si s’han de donar ordres a les empreses

públiques o privades, s’ha de fer des de fora, no des de dins, mai com a

part de l’empresa.

■ És evident que la proposta que els reguladors no puguin formar part 

dels consells d’administració de les empreses del seu sector pugui sem-

blar un canvi radical a una part de l’Administració espanyola. Però si el can-

vi es limita, en principi, a l’objectiu de la separació entre reguladors i 

regulats en els sectors que es vulguin liberalitzar, la reforma tindrà un ca-

ràcter molt limitat i serà fàcil d’implantar. La reforma, a més, no hauria
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d’afectar la remuneració dels alts càrrecs. Des del punt de vista de la 

competència és fonamental que els reguladors estiguin ben remunerats. 

Per tant, com a mínim, s’hauria de mantenir la remuneració que els regula-

dors rebien per la seva participació en els consells que estarien obligats a

abandonar.

■ La reforma obligarà que la representació de l’accionista públic en els

òrgans d’administració haurà de ser assumida pels holdings o per la Di-

recció General del Patrimoni de l’Estat. Això s’hauria d’aprofitar per canviar

la finalitat d’aquesta representació, que lògicament hauria de ser la maxi-

mització dels resultats econòmics. El nombre de funcionaris necessaris per

complir aquesta funció és, a més, molt inferior a l’actual.

■ Ha de quedar clar que no es proposa aplicar les incompatibilitats més

enllà dels casos en què hi ha conflicte d’interessos. En conseqüència,

aquesta reforma no afectarà més que un nombre molt escàs dels alts càrrecs

que estan ocupant llocs en consells d’administració d’empreses públiques.

Aquesta reforma ja s’ha fet en alguns casos; per exemple, en el sistema fi-

nancer. Cap persona que tingui un càrrec al Banc d’Espanya o a la Comissió

Nacional del Mercat de Valors no pot estar relacionada amb empreses fi-

nanceres, tant si són públiques com privades.

■ La separació entre reguladors i regulats és un pas essencial i absoluta-

ment imprescindible perquè es produeixi la liberalització. En alguns països

s’ha fet un pas addicional: la creació d’agències especialitzades amb les

quals es dota els reguladors d’independència i d’estabilitat. A Espanya ja hi

ha dues agències d’aquestes característiques, el Banc d’Espanya i la Co-

missió Nacional del Mercat de Valors, i els seus resultats són positius. No

obstant això, el Tribunal considera que no és imprescindible la constitució

d’agències d’aquest tipus per als sectors examinats, ja que l’estructura

administrativa espanyola actual ofereix fórmules suficients per estructurar

els òrgans reguladors. La independència important és la de reguladors i
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empreses, mentre que la independència dels reguladors respecte al Govern

no és tan essencial en aquests casos.

4.1.2. Adoptar tècniques legislatives que facilitin 
la liberalització

■ Hi ha aspectes de la introducció de la competència que inevitablement

prenen temps, i que no es poden escurçar. Un d’ells és, per exemple, el

temps que consumeix el procés d’inversió que emprenen les noves empre-

ses que entren en un sector que s’obre a la competència. Encara que demà

s’obrís a la competència el servei telefònic a Espanya, es trigarien anys per-

què es pogués executar una inversió que només atengués el 10% del 

mercat.

■ Però hi ha altres aspectes que sí que es podrien accelerar, com, per

exemple, la modificació de les normes que impedeixen que hi hagi com-

petència. Moltes vegades s’ha detectat que, quan s’intenta liberalitzar, hi ha

algunes lleis que s’han de modificar i això exigeix lògicament un període

de temps molt llarg. Aquest ha estat el cas, per exemple, de l’última modifi-

cació de la Llei d’Ordenació de les Telecomunicacions que es va fer per tal

d’iniciar la liberalització dels serveis de valor afegit. En el cas de les teleco-

municacions, el Parlament ha autoritzat l’administració britànica a anar mo-

dificant les condicions sempre que avanci en el sentit d’una competència

més gran.

■ A Espanya es podria utilitzar la tècnica d’habilitació al Govern perquè

vagi eliminant gradualment les restriccions a la competència que vénen

imposades per Llei. Aquesta habilitació, que té l’objectiu d’enfortir el dret

de lliure empresa mitjançant la reducció de les limitacions que el compri-

meixen, s’ajusta a la previsió constitucional de protecció dels drets i lliber-

tats dels ciutadans. És, doncs, una habilitació unidireccional: permet al Go-

vern anar suprimint les limitacions a la competència sense possibilitat de
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tornar enrera, és a dir, sense que pugui tornar a introduir restriccions supri-

mides ni, per descomptat, crear-ne de noves. Per fer això, continua sent

necessària una nova llei. També és recomanable que, a fi de facilitar la utilit-

zació correcta de l’habilitació concedida, s’estableixi l’informe previ de

l’òrgan adequat en l’adopció de cada mesura concreta.

■ Finalment, l’habilitació es podria referir a diverses matèries. De moment,

però, s’ha preferit limitar-la a un sol sector –el de les telecomunicacions– i,

en funció dels resultats aconseguits en la seva aplicació, estendre-la als

altres sectors afectats de restriccions legals a la competència.

4.1.3. Mantenir els objectius socials

■ Perquè pugui tenir èxit la política d’introducció de competència, és

fonamental que els objectius públics que abans –almenys en teoria– atenia

el monopoli es continuïn atenent igualment un cop es passa a una situació

de competència. Per aconseguir això, no ni ha prou amb «desregular». Al

contrari: el que s’ha de fer, en la majoria dels casos, és «re-regular». La intro-

ducció de competència no consisteix a suprimir sense més ni més les regu-

lacions, sinó a alterar-les de tal manera que els objectius públics –seguretat,

universalitat del servei, etc.– s’aconsegueixin en un règim de lliure com-

petència.

■ Entre aquests objectius públics n’hi ha alguns que no requereixen en

principi cap finançament de l’Estat, sinó que és suficient establir normes de

seguretat i de qualitat que obliguin tots els operadors sense més problemes.

Per descomptat, cal assegurar-se que les noves normes que es fixin no creïn

barreres desproporcionades a l’entrada de nous operadors. Un exemple

típic d’unes normes que no afecten l’entrada d’operadors són les normes

de seguretat aèria. En canvi, un exemple de norma que pugui impedir

l’entrada d’altres operadors és l’obligatorietat d’establir-se a tot el territori

nacional, condició que, òbviament, només el monopolista pot complir a un
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cost raonable en la majoria dels casos. Si s’introdueixen aquest tipus de

«condicions barrera», a la pràctica es continuarà reservant el mercat a l’an-

tic monopolista.

■ Per tot això, la consecució d’aquests objectius públics –per exemple, 

un nivell mínim d’atenció del servei a tot el territori nacional– s’ha de 

fer sense crear barreres d’entrada. De vegades, n’hi ha prou d’establir 

una normativa que s’apliqui a tots els operadors. Però d’altres, sobre-

tot quan una de les empreses té una forta posició de domini, l’única ma-

nera d’aconseguir els objectius públics mentre el sector s’està obrint a 

la competència és mitjançant la imposició dels objectius públics a l’em-

presa monopolística mentre gaudeixi d’una quota de mercat elevada. 

Això permet mantenir i fins tot ampliar els objectius públics i socials, sen-

se produir un efecte negatiu ni en el Pressupost de l’Estat ni en els con-

sumidors.

4.1.4. Abaixar els impostos

■ Històricament, els monopolis emparats per la llei –els privilegis reals, les

regalies, etc.– van néixer com una font d’ingressos d’Estat en els règims

predemocràtics. Per això no és estrany que –encara que no es faci explícita-

ment– una de les justificacions més fortes que s’esgrimeixen encara per

defensar la subsistència dels monopolis és que sembla que permeten recap-

tar fàcilment uns ingressos que es poden gastar en l’atenció de necessitats

públiques, com ara les d’equilibri regional.

■ El problema d’aquests ingressos és que, fins i tot en el cas que s’utilitzin

per atendre necessitats públiques, perjudiquen una assignació correcta de

recursos i, per tant, obliguen el ciutadà a un esforç fiscal més gran que la

utilització d’impostos més transparents en un règim de lliure competència.

La competència permet reduir l’esforç fiscal –«abaixar els impostos», en ter-

mes col·loquials– necessari per finançar les necessitats públiques que abans
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atenia el monopoli. La competència, des del punt de vista fiscal, representa

passar d’una situació d’impostos elevats i opacs a una d’impostos més bai-

xos i transparents.

■ No obstant això, aquesta transició fiscal no s’ha de fer de manera sobta-

da sinó gradualment, en diverses fases. En la fase final, l’augment de renda i

de riquesa generat per la competència permetrà que les necessitats socials

es financiïn amb els impostos generals (renda, IVA, etc.) i amb tipus més

baixos. Amb la introducció de la competència, els seus efectes sobre el

creixement permeten abaixar els impostos i atendre els mateixos objectius

socials. Però al principi de la liberalització no s’ha de fer recaure aquesta

càrrega sobre el Pressupost de l’Estat, ja que els efectes sobre el creixement

triguen a produir-se. Per això, durant algun temps, aquestes càrregues hau-

ran de ser assumides pels monopolis mentre no hagin perdut una quota de

mercat substancial.

■ És veritat que, si s’assumeix aquesta proposta del Tribunal, això vol 

dir que durant un temps es mantindrà el sistema de subsidis creuats.(4)

Però sempre és millor mantenir els subsidis creuats en una situació de 

competència que mantenir-los amb el monopoli. Els monopolistes sem-

pre es queixen dels subsidis creuats i proposen als governs que els supri-

meixin, però el problema d’ineficiència no sorgeix pels subsidis sinó pel

monopoli.

■ Seria arriscat proposar que, alhora que s’introdueix competència, se su-

primeixin els subsidis creuats, i que les necessitats públiques siguin ateses

per l’impost sobre la renda o per l’IVA. Això ha de ser el punt d’arribada,

però no el punt de partida. Aquest ànim de perfeccionisme pot arribar a fer

que no s’aprovi la reforma i, per tant, que es perpetuï la situació actual de
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restricció de la competència: un impost poc transparent i la persistència

d’un sistema productiu ineficient.

4.1.5. Aïllar els monopolis i deixar-los fora dels holdings

■ Com s’ha dit repetidament, és possible que hi hagi raons de pes per

mantenir algunes empreses en situació de monopoli o amb restriccions

importants a la competència. En aquests casos, el Tribunal considera que

s’han de modificar els actuals organigrames dels holdings públics, de tal

manera que aquestes empreses se separin dels holdings i quedin directa-

ment «vinculades» al Pressupost de l’Estat. Si no es fa així, els beneficis

excepcionals d’aquestes empreses es continuaran utilitzant per finançar

altres empreses amb pèrdues i, en definitiva, encobrir ajudes públiques a

determinades empreses que distorsionen la competència en els seus propis

sectors.

■ Però treure els monopolis dels holdings públics pot plantejar proble-

mes des del punt de vista pressupostari. És evident que, si els beneficis

monopolístics no es poden canalitzar cap al sosteniment d’empreses amb

pèrdues, la discussió de les aportacions pressupostàries a aquests hol-

dings serà cada vegada més encesa. Si bé amb el pas del temps aquesta

situació és desitjable, ja que permetrà que només siguin subsidiades 

les empreses realment imprescindibles, a curt termini pot plantejar difi-

cultats molt importants. Per aquest motiu, i a diferència d’altres casos 

en què no s’han detectat costos en l’aplicació immediata de les propostes,

se suggereix l’aplicació gradual d’aquesta recomanació mitjançant un ca-

lendari.

4.1.6. Sotmetre totes les normes a un «test» de competència

■ Un Informe com aquest, que es fa per encàrrec del Govern, així com

altres que el Tribunal elabori en el futur, poden servir per revisar les re-
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gulacions del passat i per proposar-hi canvis. Però la introducció de 

restriccions a la competència no solament pertany al passat, sinó que és

permanent i que s’esdevé contínuament. A Espanya, com a tots els paï-

sos, s’estan introduint constantment restriccions a la competència en les

noves regulacions, tant perquè es considera que té sentit com perquè, 

com és inevitable en tots els sistemes polítics, els grups d’interès in-

tenten –i de vegades ho aconsegueixen– incorporar regulacions al seu

favor.

■ Amb l’objectiu, no tant de posar fi a les restriccions del passat, sinó d’e-

vitar l’aparició de noves restriccions, es proposa que qualsevol disposició

normativa –amb rang legal o reglamentari– que es proposi aprovar el Go-

vern sigui sotmesa a un «test» de competència. De la mateixa manera que,

per evitar un augment exagerat de les despeses, qualsevol projecte de 

llei que s’envia al Consell de Ministres s’ha d’acompanyar d’una memò-

ria econòmica, també s’hauria d’acompanyar d’una petita memòria o «test»

de competència que contesti almenys dues preguntes: 1a) Assenyalar si

s’introdueix alguna restricció a la competència. 2a) Si és així, justificar per

què no hi ha una altra manera d’aconseguir els objectius públics que es 

persegueixen.

■ Aquest test obligarà el ministeri proponent a fer explícit al Consell de

Ministres allò que pensa aprovar des del punt de vista de la concessió de

privilegis monopòlics –en quina quantitat, amb quins terminis i qui es

beneficiarà de les rendes monopòliques atorgades–, cosa que servirà per

impedir que s’introdueixin restriccions a la competència que no s’advertei-

xin o no estiguin prou justificades.

4.1.7. Reforçar el control de preus

■ A tots els països és habitual que, en els sectors en què hi ha monopoli,

els preus estiguin controlats i sigui el poder públic qui els determini. El
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règim de monopoli permet a les empreses tals possibilitats d’apujar preus

que els governs mai no els deixen en llibertat per fixar-los.

■ Al contrari: quan hi ha una situació de competència efectiva, el control

de preus és innecessari i fins i tot pot ser perjudicial. Per tant, és coherent

que, quan la competència és total, no hi hagi cap sistema d’autorització de

preus sinó que els preus es determinin lliurement a partir dels desitjos dels

oferents i dels demandants.

■ Però, en la fase de transició del monopoli a la competència, el control de

preus continua sent necessari. La liberalització d’un sector no significa que

immediatament hi aparegui la competència. Liberalitzar és el primer pas

perquè hi hagi competència, però perquè es faci efectiva cal esperar un

temps. La competència triga a imposar-se perquè les noves empreses neces-

siten fer inversions, sovint importants, per prendre quotes de mercat als

monopolistes.

■ Per tant, fins que no s’arribi a una situació de competència efectiva, 

té tot el sentit mantenir el control de preus. En aquests casos és normal, 

a més, que el control de preus es faci sobre unes fórmules que es mante-

nen durant un temps determinat i que són revisades periòdicament en 

funció de la situació. Això és molt important perquè, com ja s’ha indicat 

en un altre lloc, la nova situació pot originar uns beneficis extraordinaris

deguts a augments ràpids en l’eficiència i, per tant, no únicament cal obli-

gar les empreses a no apujar els preus, sinó fins i tot, en alguns casos, a 

abaixar-los.

■ Als països anglosaxons ha estat normal que d’aquesta tasca de con-

trol dels preus se n’ocupi l’agència encarregada de la regulació del sec-

tor corresponent. Això té algun sentit, ja que l’agència reguladora co-

neix perfectament el sector i n’és responsable. Però també té els seus 

riscos. Considerant avantatges i inconvenients, el Tribunal proposa que 
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a Espanya es mantingui el sistema tradicional de control centralitzat, 

i dut a terme per la Junta Superior de Preus, i no pels reguladors sec-

torials.

■ Mantenir i reforçar la Junta Superior de Preus es justifica per diverses

raons. En primer lloc, per la tradició que hi ha a Espanya de relació estreta

entre els ministeris sectorials i els interessos dels sectors amb restriccions

monopolístiques, una relació que és més forta que a d’altres països. Una de

les recomanacions d’aquest Informe proposa iniciar el trencament d’aques-

tes relacions, però, mentre es va produint, és convenient que almenys una

de les variables clau de regulació –els preus– es quedi fora de la competèn-

cia del ministeri sectorial. En segon lloc, hi ha raons de despesa pública.

Efectivament, tenir una sola unitat de control de preus comporta una des-

pesa pública menor que tenir-ne cinc o sis de situades en cada un dels

ministeris que s’ocupen dels sectors corresponents. En tercer lloc, mante-

nir un mateix òrgan de control de preus garanteix l’aplicació uniforme dels

criteris a tots els sectors. D’aquesta manera, no hi ha cap sector més privile-

giat que un altre, perquè els criteris es poden unificar en la Junta Superior

de Preus. Finalment, la proposta de continuar amb el control de preus a la

Junta Superior de Preus s’ajusta al criteri de canviar tan sols allò que és

imprescindible.

■ No obstant això, s’hauria d’aprofitar l’actual impuls de reforma i de libe-

ralització per reforçar la Junta Superior de Preus. Quan s’examina com 

fa avui dia la seva feina, s’observa que, en la majoria dels casos, les seves

decisions es basen en la informació facilitada exclusivament per les em-

preses del sector, i evidentment, aquesta és una informació que té un 

biaix a favor seu. La Junta Superior de Preus hauria de disposar d’un aparell

suficient d’auditoria o d’investigació per estudiar, d’una manera inde-

pendent, les variables que són significatives per a la fixació de preus, o

almenys contrastar adequadament la informació que li subministren 

les empreses.
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■ En conseqüència, la nostra recomanació en aquest camp és: 1) Man-

tenir l’esquema actual de control de preus. 2) Allà on la competència 

no funciona de fet, no s’han de liberalitzar els preus. 3) La fixació de 

preus l’ha de continuar aprovant el Consell de Ministres, amb un in-

forme previ de la Junta Superior de Preus. 4) Reforçar els seus mitjans 

tècnics.

4.1.8. Política de competència de la CE i política 
autònoma espanyola

■ Aquests últims anys, la Comissió de la Comunitat Europea ha fet una fei-

na extraordinària en el sentit d’introduir competència en la majoria dels

sectors que s’han estudiat en aquest Informe. El Tribunal ha estudiat atenta-

ment aquestes mesures i programes i ha comprovat que, en alguns casos,

aquests calendaris són raonables –per exemple, la liberalització de les rutes

en el cas del transport aeri–. En aquests casos, la proposta del Tribunal al

Govern ha estat la d’acceptar els calendaris de la CE.

■ En altres casos, però, els calendaris fixats a Brussel·les no forcen real-

ment la competència. En aquests casos, la proposta del Tribunal ha estat

que el Govern adopti un calendari espanyol més ràpid que el calendari

comunitari.

■ S’han d’aprofitar els casos en què a Espanya li interessi avançar-se. Els

avantatges d’aquest avançament s’expliquen en cada un dels sectors estu-

diats, però, en general, la raó no és només que l’avanç en la liberalització

dels serveis permetrà a la indústria espanyola millorar la seva competitivitat

en relació amb els competidors europeus, sinó que també permetrà a les

empreses espanyoles subministradores de serveis trobar-se en una situació

de competitivitat molt més sòlida davant els seus col·legues europeus quan,

inevitablement, arribi el dia en què s’obligui tots els països a adoptar una

autèntica liberalització dels serveis.
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■ Com veurem més endavant, la contribució de la Comunitat Europea a la

liberalització dels serveis ja ha començat a notar-se en alguns sectors, com,

per exemple, en una part del sistema financer o del transport. En altres sec-

tors, però, encara no ha començat, com seria el cas de les professions libe-

rals o dels monopolis locals. Finalment, en sectors com el de les telecomu-

nicacions, encara que la CE ha començat a fer alguna pressió sobre els paï-

sos, ho ha fet a un ritme que, en la nostra opinió, és insuficient per resoldre

els problemes espanyols. Tot això significa que cal una política autònoma,

una política nacional de competència en el sector dels serveis, per tal que

Espanya pugui avançar al ritme que li interessi, i no necessàriament al que

fixin els calendaris de la Comunitat.

4.2. Un procediment permanent de reforma: 
El Pressupost de les Restriccions a la Competència

■ Aquesta última recomanació general és útil fins i tot en el cas extrem

que, per les raons que siguin, no es vulgui liberalitzar cap sector ni supri-

mir cap de les restriccions de la competència assenyalades a l’Informe.

L’objectiu d’aquesta recomanació general no és reformar, sinó conèixer. La

seva finalitat no és posar fi als monopolis o a les restriccions, sinó simple-

ment aconseguir que el ciutadà conegui els costos de mantenir les restric-

cions de la competència i quina és la destinació del sobrepreu que paga per

aquestes restriccions.

4.2.1. Els monopolis són impostos encoberts

■ Les restriccions a la competència tenen un efecte sobre el ciutadà 

equivalent al dels impostos. L’única diferència respecte als impostos tradi-

cionals és que els impostos implícits en les restriccions a la competència

no són aprovats anualment dins el Pressupost pel Parlament. Les restric-

cions a la competència són equivalents a un impost sobre el consum del
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servei corresponent, perquè obliguen el consumidor a pagar un preu més

elevat que el que pagaria si hi hagués un règim de lliure competència. La

magnitud de l’impost implícit ve donada per la diferència entre els dos

preus.

■ La similitud de les restriccions a la competència amb els impostos es

demostra també pel fet que els ingressos generats per aquest sobrepreu es

destinen, teòricament, a atendre les necessitats públiques. Si bé, en la majo-

ria dels casos, els ingressos que generen les restriccions a la competència

no són utilitzats amb finalitats públiques, en general, quan es van introduir

les restriccions a la competència es van justificar perquè servien els interes-

sos públics. Quan es va concedir el monopoli a una companyia aèria es va

fer perquè obtingués beneficis extraordinaris en línies de molt tràfic, i els

pogués fer servir per mantenir obertes línies entre ciutats de trànsit escàs.

Quan es va concedir el monopoli de distribució de medicaments a les

farmàcies es va fer per raons sanitàries, i amb l’objectiu que hi hagués

farmàcies en llocs apartats.

■ Les restriccions a la competència permeten a les empreses prote-

gides de la competència extreure una renda addicional dels consumi-

dors per sobre de la que una empresa en situació de competència podria

obtenir normalment. Si no hi ha competència, el consumidor paga pel 

bé o pel servei un preu superior al preu que pagaria si n’hi hagués. La

diferència entre aquests dos preus és la renda monopòlica que el consu-

midor està obligat a pagar, com passa amb els impostos, obligat per l’Es-

tat. Les restriccions a la competència funcionen com un impost al consum

dels serveis.

■ Aquesta assimilació als impostos del sobrepreu derivat de la restricció a

la competència no té res d’original, ja que la història dels monopolis està

íntimament lligada a la història de la imposició. Els privilegis reials, les rega-

lies, etc., eren concessions monopòliques que el Rei atorgava a alguns ciu-
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tadans o empreses, i a canvi de les quals els monopolistes proporcionaven

ingressos a la Corona perquè es pogués finançar.

■ ¿On van a parar els recursos extraordinaris obtinguts per un mono-

poli? En principi, la seva justificació és que operen com una despesa pú-

blica que es dedica a subsidiar activitats d’interès públic. El problema és

que, a la pràctica, els monopolis utilitzen aquests ingressos per a altres 

finalitats que moltes vegades no són públiques. Així, no és estrany que

aquestes rendes monopòliques es distribueixin –a través de sous o de be-

neficis socials més elevats que els que s’aconsegueixen en empreses 

en règim de competència– entre els directius i treballadors de l’empre-

sa que té concedit el monopoli. D’altres vegades, els ingressos van als 

proveïdors als quals es paguen preus més elevats que aquells que es paga-

rien en una situació de competència. Finalment, de vegades ni tan sols

s’arriba a produir aquesta distribució d’ingressos, sinó que les rendes es

consumeixen en pura ineficiència, és a dir, el monopoli no arriba a generar

prou renda per distribuir entre els empleats. La tranquil·litat que genera el

monopoli, el mal tracte que, de vegades, el monopoli dóna als consumidors

–que no anomena clients sinó «abonats»–, el fet que aquests no puguin 

acudir a un altre competidor, acostuma a conduir a la ineficiència, i així 

no és estrany que, si bé, en principi, el monopoli hauria de representar 

rendes addicionals per a l’Estat, moltes vegades acabi fins i tot costant

diners al contribuent.

4.2.2. El Pressupost de les Restriccions a la Competència

■ La idea de fer un Pressupost de Restriccions a la Competència és senzi-

lla. Es tracta que el Parlament, a més dels impostos i de les despeses que

consten explícitament en el Pressupost, hagi d’aprovar –o almenys conèi-

xer anualment– els impostos i les despeses que estan implícits en les res-

triccions a la competència. En el Pressupost de l’Estat, cada any s’aproven

les despeses públiques i es fa una estimació dels ingressos. Això mateix s’ha
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de fer amb els ingressos i les despeses derivats de les restriccions a la com-

petència. Anualment s’hauria d’elaborar un document –el Pressupost de

Restriccions a la Competència– on es quantifiquessin els ingressos derivats

de les restriccions corresponents, i que també servís per saber quina és la

destinació d’aquests ingressos.

■ Aquest Pressupost tindria els mateixos avantatges que té el Pressupost

en un sistema democràtic, i que fonamentalment són dos: el caràcter anual

i la transparència.

■ En primer lloc hi ha l’avantatge de l’examen anual. En els sistemes

democràtics, els governs estan obligats a demanar cada any al Parlament

una autorització per extreure diners als ciutadans, i també estan obligats a

dir en què se’ls gastaran si volen que el Parlament els autoritzi a fer totes

dues coses. Tot això es fa d’una manera transparent. És veritat que els

impostos només s’aproven una vegada –quan s’aprova la llei que els insti-

tueix– i, per tant, no s’aproven cada any en el Pressupost. També és veritat

que determinades despeses –per exemple, els beneficis socials– només

s’aproven una vegada –en la llei que els atorga– i no cada any. Però això 

no eximeix el Govern de l’obligació de fer cada any una estimació dels

ingressos que generaran els impostos vigents, i una estimació de les 

despeses que es produiran a conseqüència dels compromisos que té as-

sumits.

■ Aquesta obligació –l’obligació de fer un Pressupost i de sotmetre’l 

anualment a l’aprovació del Parlament– permet no tan sols que de vegades

s’arribi a la conclusió que cal suprimir un impost, o una despesa determina-

da, sinó també que aquests ingressos i despeses es puguin modular. Encara

que el Govern estigui autoritzat a exigir als ciutadans l’impost sobre la ren-

da, se’n pot corregir la tarifa en discutir el Pressupost. També, encara que el

dret a determinades pensions estigui aprovat en una llei, normalment se’n

pot modificar la quantia concreta amb motiu de la discussió pressupostària.
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De la mateixa manera, les restriccions a la competència s’aproven una vega-

da en una llei determinada, però la quantificació dels impostos implícits en

aquestes restriccions es podria fer cada any, cosa que permetria modular

anualment la intensitat del privilegi concedit.

■ En segon lloc, hi ha l’avantatge de la transparència. Aquest és el princi-

pal avantatge del procediment que proposem. Per les raons que sigui, el

Govern pot decidir mantenir determinades restriccions a la competència.

Però això no significa que el país no hagi de saber quines són aquestes res-

triccions. És més, el país ha de saber cada any quanta renda dels ciutadans

s’està transferint a un sector, a una empresa o a un grup determinat de ciu-

tadans, així com la destinació final d’aquesta renda que se li ha extret mit-

jançant la restricció de la competència. Només fent el sistema transparent

es garantirà que la destinació de les rendes monopòliques sigui la d’atendre

finalitats públiques. Els ciutadans sabrien quina és la quantitat que s’està

transferint per aquesta causa i quina és la destinació d’aquests ingressos. No

es tracta de posar en qüestió aquests privilegis, sinó de conèixer la quanti-

tat que se’ls destina.

■ Aquest seria el principal avantatge del Pressupost de Restriccions a la

Competència. Una operació semblant a la que aquí es proposa es va fer en

el seu moment a Espanya amb les anomenades «despeses fiscals». En aquell

cas es va proposar computar els beneficis que es donaven a determinats

ciutadans a través d’impostos menors, avantatges impositius, etc., i incloure

aquests càlculs en el Pressupost. Avui dia, fins i tot hi ha un mandat consti-

tucional que obliga a incloure el càlcul de les despeses fiscals en el Pres-

supost. Es pot demostrar com aquestes despeses fiscals s’han anat reduint

al llarg del temps, justament perquè es coneixien i es valoraven periòdica-

ment. A poc a poc s’han anat suprimint les que no tenien cap justificació

econòmica o social suficient, i només s’han mantingut les despeses fiscals

que es consideren justificades des del punt de vista econòmic o social.
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■ Amb el Pressupost de Restriccions a la Competència passaria el mateix.

De mica en mica, el coneixement i la transparència d’aquestes restriccions

faria que se’n mantinguessin algunes que són comunes a d’altres països i

que té sentit mantenir, mentre que, a poc a poc, se’n podrien anar supri-

mint unes altres que no té sentit mantenir. La discussió periòdica segura-

ment estimularia l’aparició de propostes perquè els objectius públics atesos

per un monopoli s’aconseguissin per altres mitjans, sense necessitat de res-

tringir la competència i, per tant, amb un cost inferior per al ciutadà.

4.2.3. Càlcul del cost de les restriccions a la competència

■ En alguns casos, la valoració de les restriccions de la competència per

convertir-les en un impost equivalent és fàcil, però en altres casos no és tan

senzill. Això no significa que no s’hagi d’intentar valorar-les, perquè, encara

que les xifres obtingudes tinguin un caràcter purament estimatiu, el seu

simple càlcul pot donar lloc a una discussió sobre les pròpies restriccions.

■ Posem un exemple. És relativament fàcil calcular quant ingressen les far-

màcies com a conseqüència de tenir un marge fix, a diferència de la resta dels

comerciants. Però hi ha altres restriccions a la competència en el sector de

farmàcies que no són fàcils de calcular. El fet, per exemple, de no deixar lli-

bertat a les farmàcies per obrir a les grans ciutats quan vulguin –com passa

amb altres comerços de la majoria d’Espanya– provoca que, els dies de fes-

ta, en aquestes grans capitals es formin cues de ciutadans que volen com-

prar medicaments. Això representa per al ciutadà uns costos de transports

o de pèrdua de lleure, més difícils de calcular que el del marge fix.

■ En qualsevol cas, l’important del sistema del Pressupost de Restriccions

a la Competència és que obligaria a la discussió i al debat i que, com a con-

seqüència de la discussió, les restriccions que tenen sentit subsistirien,

mentre que les que no en tenen i són perjudicials acabarien desapareixent

de mica en mica.
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■ En el Quadre 1 es presenta un exemple del que podria ser un resum del

Pressupost de Restriccions a la Competència. En aquest cas s’han triat

com a exemple només quatre restriccions bastant conegudes pel públic: el

monopoli de les conferències telefòniques nacionals i internacionals, el

pont aeri Madrid-Barcelona, el marge fix en la distribució de medicaments 

i l’obligació de comprar carbó nacional per a la producció d’energia elèc-

trica.

■ El Quadre recull un resum del que li «costa» al consumidor mantenir

aquestes restriccions. Evidentment, part d’aquests ingressos són utilitzats

amb finalitats públiques, i per això, a l’apartat de les despeses apareix la

destinació d’una part dels ingressos. És obvi que, fent les diferències, s’hi

podria incloure un altre apartat on s’observessin els ingressos que, amb

finalitats no-públiques, obtenien les empreses monopolístiques o els grups

que tenen restriccions.

■ Per a cada un dels exemples s’ha fet una fitxa que s’annexa al final d’a-

quest capítol, i en la qual es descriuen breument les característiques de la

restricció i se’n calculen els efectes. Aquestes fitxes són semblants a les que

s’utilitzen per a la preparació del Pressupost de l’Estat.

■ Evidentment, les xifres que s’inclouen en aquest Pressupost seran, com

qualsevol estimació, discutibles. Però, en el cas que l’empresa o grup de

ciutadans que gaudeix d’una restricció de la competència no estigués

d’acord amb la valoració que ha fet l’Administració, el Govern podria sub-

ministrar al Parlament les dues valoracions: la valoració que l’Administració

fa de la restricció de la competència i la valoració que fa l’empresa o grup

de ciutadans que se’n beneficien. De vegades, els monopolistes tendeixen a

subvalorar aquestes restriccions i diuen que realment no estan ingressant,

gràcies al monopoli, tant com es diu, i que aquestes quantitats són menys-

preables. Però, si aquest és el cas, si el monopolista actua d’aquesta manera

i discuteix les xifres d’ingressos que li proporciona el privilegi del monopo-
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li, aleshores el Govern podria utilitzar aquest argument de l’escassa

importància dels beneficis atorgats pel privilegi per proposar suprimir la

restricció, ja que, si no s’obté cap benefici, ¿quin sentit té mantenir la res-

tricció?
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Ingressos monopòlics (en milions de ptes.)

1. Conferències nacionals i internacionals 239.964

2. Distribució de medicaments (farmàcies) 53.297

3. Protecció carbó nacional 135.000

4. Pont aeri no significatiu

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL . . . . . . . . . . . . .

Despeses (necessitats públiques ateses pels monopolis)
(en milions de ptes.)

1.1. Subsidi cost trucades locals 112.704

1.2. Serveis telefònics diversos (rural, marítim, etc.) 10.000

2. Manteniment de farmàcies en llocs apartats 5.000

3. Subvenció a la mineria del carbó 135.000

4. Subsidi rutes aèries (sense calcular)

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL . . . . . . . . . . . . .

Quadre 1

PRESSUPOST DE RESTRICCIONS A LA COMPETÈNCIA
(Resum exemple)



4.2.4. Democràcia i eficiència

■ La història del Pressupost i la història de la democràcia sempre han anat

juntes. El naixement del Parlament com a òrgan que decideix els impostos

és ben conegut: els ciutadans es revolten contra el poder i exigeixen que

qualsevol impost o extracció de renda quedi clarament aprovat al Parlament,

i que s’examinin periòdicament tant el nivell dels impostos com la destina-

ció dels recursos.

■ La temptació d’alguns poders públics ha estat justament la contrària.

Fins i tot després d’establir-se els parlaments democràtics, alguns poders

públics han intentat buscar fórmules d’obtenir ingressos sense passar pel

Parlament. La més famosa i destructiva ha estat la d’utilitzar els bancs d’e-

missió per finançar les seves despeses, o, si es vol dir d’una altra manera,

utilitzar la inflació com a impost. Decidits a gastar unes quantitats determi-

nades i volent evitar anar al Parlament per aprovar una pujada d’impostos o

l’emissió d’un deute, alguns governs han optat per finançar aquestes despe-

ses recorrent als bancs centrals. Avui dia, tothom està d’acord sobre el ca-

ràcter destructiu d’aquestes polítiques.

■ És curiós assenyalar que el fet d’allunyar-se de la democràcia, d’actuar en

la foscor, destrueix també l’eficiència i el sistema econòmic. Totes dues

coses, democràcia i eficiència, van molt unides. La introducció del Pres-

supost de Restriccions a la Competència significaria un pas en la mateixa

línia, tant en el sentit de l’eficiència com en el sentit de la democràcia.

■ En principi, la idea és neutra respecte als monopolis: no s’argumenta

que s’hagin de suprimir els monopolis. No es diu que s’hagi de treure el

monopoli a una empresa pública o a una activitat comercial concreta; el

que es diu és que s’ha de conèixer i calcular el que les restriccions costen

als ciutadans. Exigir que els impostos i les despeses siguin aprovats pel

Parlament no implica que s’estigui demanant la seva desaparició. No obs-
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tant això, el seu coneixement i la seva discussió anual han servit perquè 

els impostos s’hagin racionalitzat, hagin deixat d’establir-se sobre bases

absurdes i les despeses hagin anat responent a poc a poc als desitjos dels

ciutadans. El sistema democràtic no és perfecte; ningú no pot dir que està

content dels seus pressupostos, però a cap país democràtic no se li acudiria

ara de fer marxa enrera i no elaborar pressupostos anuals, o admetre que

els ingressos i les despeses es decidissin en l’absoluta foscor o al mar-

ge del coneixement dels ciutadans. Per les mateixes raons, el Parlament ha

de poder saber el que costen els monopolis o les restriccions a la com-

petència.

4.2.5. Fitxes

■ S’adjunta un conjunt de fitxes que es podrien utilitzar per a l’elaboració

del Pressupost de Restriccions a la Competència, i que són molt semblants

a les que s’utilitzen en el Pressupost. En primer lloc es presenta una «fitxa

model», i després quatre exemples omplerts. S’han triat dos exemples de

qüestions estudiades en aquest Informe –transport aeri i conferències tele-

fòniques–, però també unes altres dues de no estudiades –farmàcies i carbó

nacional–, per expressar que el Pressupost de Restriccions a la Com-

petència ha de cobrir tots els sectors on hi hagi restriccions a la compe-

tència.
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FITXES PER AL PRESSUPOST DE RESTRICCIONS 
A LA COMPETÈNCIA

0. Fitxa model

1. Les conferències nacionals i internacionals

2. El monopoli farmacèutic

3. El pont aeri Madrid-Barcelona

4. Subvenció al carbó nacional a través del sector elèctric
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FITXA PER AL PRESSUPOST DE RESTRICCIONS 
A LA COMPETÈNCIA

1. Assumpte

En aquest epígraf s’indica què és el que s’estudiarà.

2. Descripció de les restriccions

Es fa una descripció de les restriccions que corresponen a l’as-

sumpte estudiat.

3. Temporalitat

Es diu si les restriccions són permanents o bé són temporals, i en

aquest cas s’indica quan desapareixeran.

4. Càlcul dels efectes restrictius

Es proporciona una idea de com s’han fet els càlculs.

5. Beneficiari

Es determina qui ingressa les rendes monopòliques.

6. Justificació

Es justifica per què es manté la restricció a la competència o el mo-

nopoli en aquest cas, i s’explica quina és la destinació de les ren-

des monopòliques.
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FITXA PER AL PRESSUPOST DE RESTRICCIONS
A LA COMPETÈNCIA

1. ASSUMPTE: LES CONFERÈNCIES NACIONALS I INTERNACIO-

NALS

2. DESCRIPCIÓ DE LES RESTRICCIONS

Una de les restriccions més importants del sector de telecomuni-

cacions nacionals és la de les conferències telefòniques –trucades

a llarga distància–, on només existeix a Espanya una empresa que

presti aquest servei. Aquesta restricció permet que el preu de les

trucades a llarga distància a Espanya sigui molt superior al

d’aquells països que han introduït la competència en aquest tipus

de servei. Concretament, en les trucades intracomunitàries,

Espanya és el país més car dels dotze de la CE.

3. TEMPORALITAT

En aquests moments el temps de duració d’aquestes restriccions

és indefinit, ja que tenen el suport legal de la Llei d’Ordenació de

les Telecomunicacions (LOT).

Actualment, el Consell de Ministres de la CE està preparant una

decisió de política econòmica que liberalitzaria exclusivament les

trucades entre països de la CE

4. CÀLCUL DELS EFECTES RESTRICTIUS

El punt de referència utilitzat ha estat el Regne Unit, perquè 

és l’únic país de la CE que ha introduït competència en aquest

sector.

Per terme mitjà, les conferències a Espanya costen a l’usuari el do-

ble que al consumidor britànic. Així, amb les tarifes vigents actual-
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ment, en termes homogenis, a Espanya el sector ingressa per

aquest concepte 239.964 milions de pessetes més a l’any que les

empreses de telecomunicacions del Regne Unit.

Com a exemple es poden veure les diferències de preus, expres-

sades en ecus, d’una trucada de tres minuts des d’Espanya a qual-

sevol país de la CE i des de cada un d’aquests països a Espanya,

segons les tarifes de novembre de 1992, que es detallen a conti-

nuació:

ESPANYA-CE: 3,20

CE-ESPANYA:

– Bèlgica 2,54

– Dinamarca 1,61

– Alemanya 1,69

– Grècia 2,38

– França 1,98

– Irlanda 2,60

– Itàlia 2,53

– Luxemburg 1,54

– Holanda 1,89

– Portugal 2,69

– Regne Unit (British Telecom) 1,69

– Regne Unit (Mercury) 1,42

Mitjana no ponderada: 2,10

Diferència: Espanya-mitjana CE 1,10

5. BENEFICIARI

L’única empresa que en aquests moments pot prestar el servei de

conferències és Telefónica de España, S.A., i per tant, és l’única

beneficiària de les rendes que origina el monopoli.
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6. JUSTIFICACIÓ

L’argument a favor de mantenir aquest monopoli és el dels subsi-

dis creuats entre diferents serveis. Els ingressos obtinguts pels ser-

veis abans citats es destinen a subvencionar, a part de més despe-

ses de menys entitat (servei rural, marítim, etc.), les trucades

locals. També s’han calculat, de la mateixa manera, els ingressos

per aquest concepte per a Espanya i per al Regne Unit. Aquesta

trucada és més barata a Espanya que al Regne Unit, i per aquest

concepte Espanya ingressa anualment 112.704 milions de pesse-

tes menys que les companyies angleses.
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FITXA PER AL PRESSUPOST DE RESTRICCIONS 
A LA COMPETÈNCIA

1. ASSUMPTE: EL MONOPOLI FARMACÈUTIC

2. DESCRIPCIÓ DE LES RESTRICCIONS

En el negoci de distribució de medicaments hi ha una gamma

molt variada de restriccions que afecten la competència. Algunes

es basen en la Llei de Col·legis Professionals, però la majoria es

poden trobar en lleis especials com, per exemple, la Llei del

Medicament.

Les restriccions a la competència que es pretén avaluar vénen

donades per:

2.1. Marge comercial fix

La majoria dels comerciants espanyols fixen el marge comer-

cial en total llibertat i en competència. Això no passa en el

cas de les farmàcies, on hi ha un marge comercial fix, concre-

tament del 29,9%. Això constitueix una restricció a la com-

petència molt forta, ja que el marge comercial de productes

similars en situació de competència no supera el 22%.

2.2. Limitació geogràfica de la ubicació de la farmàcia

L’establiment d’oficines de farmàcia queda regulat i limitat

dins el territori nacional. La llibertat d’establiment queda pro-

hibida, en el sentit que l’emplaçament de les oficines de far-

màcia queda sotmès a certs criteris, com ara el nombre d’ha-

bitants i la distància.
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2.3. Prohibició de servei a domicili dels medicaments

La normativa actual no tan sols limita el nombre de farmà-

cies, cosa que certament perjudica el consumidor, sinó que a

més prohibeix el servei dels medicaments a domicili, cosa

que podria contribuir a evitar els problemes derivats d’un

nombre insuficient de farmàcies.

2.4. Limitació horària

Entre les funcions amb caràcter exclusiu del Consell General

de Col·legis Oficials de Farmacèutics hi ha la de reglamentar

l’horari d’obertura i tancament de les oficines de farmàcia i el

descans dominical, i la de garantir el servei públic mitjançant

els torns de guàrdia corresponents. Aquesta competència

s’ha interpretat fins i tot com la capacitat d’imposar el tanca-

ment obligatori de la farmàcia durant 15 dies anuals, per

vacances.

3. TEMPORALITAT DE LA RESTRICCIÓ

Atès que totes les restriccions que són objecte d’estudi es basen

en la normativa legal vigent, com la Llei de Col·legis Professionals

i la Legislació farmacèutica, són permanents mentre no es modifi-

qui aquesta legislació.

4. CÀLCUL DELS EFECTES RESTRICTIUS

4.1. Marge comercial fix

Les rendes monopòliques anuals del sector farmacèutic, per

al període 1984-1991, han oscil·lat entre 21.030 i 53.297

milions de pessetes anuals.
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Per altra banda, si del total del volum facturat per les farmà-

cies es considera exclusivament la facturació que correspon a

les compres finançades per la Seguretat Social, el marge de

monopoli arriba a 38.014 milions de pessetes l’any 1991.

El càlcul s’ha fet en funció de la facturació (uns 600.000 mi-

lions de pessetes) i la diferència entre el marge de monopoli

(30%) i el marge de lliure competència (22%).

4.2. Limitació geogràfica

(sense valorar)

4.3. Prohibició del servei a domicili

(sense valorar)

4.4. Limitació horària

(sense valorar)

5. BENEFICIARIS

Els beneficis resultants de les restriccions són ingressats pels titu-

lars d’oficines de farmàcia. La distribució d’aquests beneficis

entre els farmacèutics s’estableix en funció del seu volum de fac-

turació, amb beneficis mitjans creixents.

6. JUSTIFICACIÓ

Les limitacions que l’ordenament jurídic imposa al lliure exercici

de la professió farmacèutica han estat justificades habitualment

per dues raons: 
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– de salut pública: garantir l’ús adequat dels medicaments a través

dels consells especialitzats oferts pels farmacèutics, susceptibles

de prevenir-ne un consum inadequat i, en particular, un consum

excessiu.

– de servei públic: que hi hagi farmàcies en poblacions de pocs

habitants o en llocs inhòspits.
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FITXA PER AL PRESSUPOST DE RESTRICCIONS
A LA COMPETÈNCIA

1. ASSUMPTE: PONT AERI MADRID-BARCELONA

2. DESCRIPCIÓ DE LES RESTRICCIONS

Actualment, el servei de pont aeri entre Madrid i Barcelona és

explotat en règim de monopoli per l’empresa pública Iberia.

Iberia ofereix un preu únic per al pont aeri, sense que hi siguin

aplicables les tarifes reduïdes existents per a altres enllaços

Madrid-Barcelona, mentre que en el cas de British Airways (Regne

Unit) i Delta i US Air (EUA), companyies que operen a països on el

transport aeri està liberalitzat, als ponts aeris hi ha tarifes de des-

compte disponibles (si bé és veritat que aquestes tarifes impli-

quen algunes restriccions a les condicions del servei).

3. TEMPORALITAT

Aquesta restricció no té cap suport legal. De fet, però, no es con-

cedeixen llicències per a l’explotació d’aquest servei, si bé és cert

que aquesta situació podria canviar el 1997 per la normativa

comunitària.

4. CÀLCUL DELS EFECTES RESTRICTIUS

Per a aquests càlculs, encara que amb limitacions,(5) els ponts aeris

dels EUA i del Regne Unit constitueixen dues bones referències

per a la comparació de tarifes, ja que es tracta de mercats més li-

beralitzats que els d’altres països europeus.

(5) No es poden trobar dos serveis idèntics entre països diferents, ja que hi ha variables que no coincideixen,
com ara el nombre de vols diaris, la distribució horària d’aquests vols i les condicions del servei per a les ta-
rifes reduïdes.
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Insistint que es tracta de càlculs orientatius, donades les limita-

cions exposades, en comparar les tarifes del pont aeri Madrid-

Barcelona ofert per Iberia amb les del pont aeri Londres-Belfast

ofert per British Airways, es dedueix que, per aquest servei, Iberia

ingressa anualment 898 milions de pessetes més del que ingressa-

ria si apliqués les tarifes de British Airways. Comparant-ho amb el

pont aeri Washington-Nova York, amb les tarifes de Delta i d’US

Air, l’ingrés extra d’Iberia seria de 4.383 milions de pessetes.

Aquests ingressos són deguts exclusivament a la inexistència de

tarifes reduïdes en el cas del pont aeri espanyol.

Atès que el preu del bitllet normal d’Iberia és el més barat de tots

els ponts aeris estudiats, i tenint en compte les diferències de

trànsit, servei, etc., es considera que, en aquest cas, a diferència dels

altres tres estudiats, Iberia no obté gràcies al monopoli uns ingres-

sos extraordinaris significatius.

5. BENEFICIARI

L’empresa que presta aquest servei en exclusiva és Iberia, i, per

tant, el benefici monopòlic s’ingressa íntegrament a aquesta

empresa.

6. JUSTIFICACIÓ

La justificació es basa en la consideració que el transport aeri és

un servei amb característiques de bé públic, i que els ingressos

més elevats que s’aconsegueixen amb el pont aeri, pel fet que es

presta en règim de monopoli i per tant es pot augmentar el preu,

van destinats a finançar unes altres línies aèries entre províncies

amb un moviment de viatgers més escàs.
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FITXA PER AL PRESSUPOST DE RESTRICCIONS
A LA COMPETÈNCIA

1. ASSUMPTE: SUBVENCIÓ AL CARBÓ NACIONAL A TRAVÉS DEL

SECTOR ELÈCTRIC

2. DESCRIPCIÓ DE LES RESTRICCIONS

Un dels objectius de la política econòmica espanyola ha estat

fomentar l’autoproveïment energètic. El sector carboner s’ha

constituït en un dels principals oferents d’energia primària espa-

nyola (39% el 1990). Això ho ha aconseguit, entre altres raons,

gràcies al foment de mesures proteccionistes que han evitat la

competència exterior.

La intervenció estatal en la indústria del carbó s’ha manifestat de

diverses maneres. Els instruments utilitzats han tingut com a mis-

sió aïllar la indústria nacional del carbó dels mercats mundials, i

han anat orientats a garantir la viabilitat i la supervivència de les

empreses espanyoles. L’actuació pública es resumeix en els punts

següents:

2.1. Fixació de preus del carbó tèrmic per l’Administració, acom-

panyada d’aranzels i de limitacions a la importació.

2.2. Subvencions a la producció d’hulla coquitzable, igualment

acompanyades d’aranzels i de limitacions a la importació.

2.3. Altres ajudes a la inversió, al transport o al manteniment d’es-

tocs de carbó.

Aquestes tres restriccions han estat encaminades principalment a

assegurar a les empreses mineres espanyoles uns nivells mínims

de rendibilitat. Amb l’entrada d’Espanya a la CE, aquestes ajudes
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queden condicionades al que està prescrit en la normativa comu-

nitària. S’estableix un preu màxim per al carbó nacional, anome-

nat preu de referència, que ha d’anar eliminant progressivament

les ajudes al sector miner. Igualment, la normativa comunitària

obligarà a llarg termini a la total liberalització del mercat, i conver-

giran els preus del carbó nacional i del carbó importat.

2.4. Creació o manteniment d’una empresa pública carbonera

deficitària des del començament.

2.5. Obligació d’absorció per les centrals tèrmiques dels excessos

de producció de carbó nacional.

Aquesta fitxa s’ocupa de l’avaluació de l’última restricció. És una

limitació a la competència perquè s’obliga les centrals tèrmiques

a consumir un carbó massa car, ja que els preus de referència

nacionals actualment estan molt per sobre del preu competitiu

internacional.

3. TEMPORALITAT

El mercat nacional s’ha trobat aïllat de la competència exterior

des de l’etapa autàrquica de la dècada dels quaranta. A partir de la

crisi energètica internacional dels anys setanta, encara s’ha agudit-

zat més l’aïllament. Amb l’entrada d’Espanya a la CE, el panorama

hauria de canviar. Hi ha imperatius legals de reduir les ajudes

públiques a la mineria del carbó. El principal objectiu és l’aproxi-

mació gradual del preu nacional a cotes competitives internacio-

nals. De moment (1990-92), la diferència de preus del carbó con-

tinua augmentant, i l’obligació del consum de carbó nacional per

part del sector elèctric és encara més necessària per mantenir un

sector clarament no-competitiu (l’any 1990, les centrals tèrmiques

van representar el 89% del consun de carbó nacional). Es preveu
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que, a partir de 1997-98, el nou sistema de determinació de preus

dels carbons tèrmics nacionals aconseguirà reduir el diferencial

entre el preu nacional (preu base de referència) i el preu inter-

nacional.

4. CÀLCUL DE LA RESTRICCIÓ

Les restriccions a la competència generen una gran quantitat

d’ineficiències. Aquí només s’avalua el cost que comporta limi-

tar la llibertat de triar proveïdor de primeres matèries a les cen-

trals tèrmiques espanyoles. Per fer el càlcul, es compara la si-

tuació actual amb un escenari alternatiu on les centrals tèrmi-

ques poguessin obtenir la mateixa primera matèria a preus com-

petitius.(6)

Obtenim uns costos directes d’ineficiència en la producció d’elec-

tricitat amb carbó nacional d’uns 347.000 milions de pessetes en

els tres últims anys (98.500 el 1990, 113.500 el 1991 i 135.000 el

1992).

Vist d’una altra manera, la restricció a les centrals tèrmiques fa

que el cost més gran de la generació d’energia es traslladi a les

tarifes elèctriques, i per tant, el principal perjudicat és el consu-

midor d’electricitat. S’estima que, l’any 1992, cada consumidor

final es podria haver estalviat un 8% de la seva factura energètica.

(6) Aquest escenari representa simplement una primera aproximació a la restricció competitiva. Una
quantificació més exacta hauria de considerar qüestions com ara els efectes derivats de la modificació
de preus relatius de les primeres matèries, o l’efecte cascada que es produeix a l’economia espanyola a
partir dels consumidors d’energia elèctrica.
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5. BENEFICIARIS

Els principals beneficiaris d’aquesta restricció són les empreses

carboneres integrants de la mineria espanyola.

6. JUSTIFICACIÓ

La protecció al sector carboner respon a un doble motiu. Per una

banda, s’ajuda a garantir el subministrament d’energia a l’econo-

mia espanyola. És el que en política econòmica es coneix com un

sector productiu d’interès nacional o sector estratègic. D’una

altra banda, es manté una redistribució de riquesa cap a un col-

lectiu molt concret, la mineria espanyola.

164



5. SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS SECTORIALS

■ Per elaborar aquest Informe, el Tribunal ha analitzat uns deu sectors de

serveis de característques i d’importància desiguals.(7) Les recomanacions

d’actuació per a cada un dels sectors s’exposen en els capítols correspo-

nents, però, si s’hagués de destacar quina és la proposta principal de l’es-

tudi, hauríem de dir que és la de suprimir com més aviat millor les prohibi-

cions d’exercir activitats de telecomunicació a Espanya.

■ No hi ha cap raó perquè les telecomunicacions no s’ordenin amb el

mateix règim que la resta de la indústria, del comerç o dels serveis finan-

cers. Les característiques especials del sector de les telecomunicacions jus-

tifiquen que les seves regulacions específiques siguin diferents de les

d’altres sectors, però l’especificitat d’aquest sector no serveix per justificar

que el règim del seu ordenament s’aparti dels principis de la lliure com-

petència. Les activitats de producció d’automòbils, ordinadors o els serveis

bancaris –per posar alguns exemples– estan sotmeses, amb regulacions

molt diferents entre elles, a la competència. En canvi, en relació amb pràcti-

cament totes les activitats de telecomunicació, l’ordenament al qual estan

sotmeses dificulta o fins i tot prohibeix que siguin prestades per diverses

empreses en competència. Les telecomunicacions, igual que la banca,

necessiten regles especials per al seu ordenament, però de la mateixa

manera que l’especialíssima i delicadíssima funció del sistema financer no

justifica que un sol banc –públic o privat– atengui totes les necessitats de

crèdit a Espanya, l’especificitat de les telecomunicacions tampoc no justifi-

ca que una sola empresa de telecomunicacions atengui les necessitats de

tots els consumidors espanyols. De la mateixa manera que el sector finan-

cer funciona més bé amb més de cent bancs –privats o públics– que no pas
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si només n’hi hagués un, a Espanya els variadíssims serveis de telecomuni-

cacions haurien de ser oferts, com més aviat millor, per diverses empreses i

en règim de competència.

■ En els altres sectors estudiats, la introducció de competència pot crear

alguns problemes o hi ha raons que justifiquen avançar amb cautela. Així, en

alguns sectors no és fàcil introduir la competència o no hi ha exemples

estrangers de competència que siguin plenament satisfactoris com és el cas

de l’energia elèctrica. En altres sectors, la competència pot crear algunes difi-

cultats a les empreses espanyoles, com és el cas del transport aeri. Finalment,

s’han estudiat altres sectors, com les funeràries, que tenen fortes restriccions

a la competència però que són d’escassa importància econòmica.

■ En el cas de les telecomunicacions, i a diferència de la resta dels sectors

estudiats, la importància de no retardar-ne la liberalització és doble. Per una

banda, a causa del seu efecte sobre la competitivitat de l’economia, i per

l’altra, per l’efecte que la liberalització tindrà sobre el seu propi sector.

Retardar la liberalització de les telecomunicacions pot ser una decisió molt

costosa per a l’economia espanyola. Amb la competència en les telecomuni-

cacions –tal com ha passat en tots els països que l’han introduïda– tothom hi

sortirà guanyant. No tan sols s’abaixaran els preus, sinó que la qualitat aug-

mentarà i les cues desapareixeran. A més, les empreses que monopolitzaven

el sector continuaran tenint beneficis i mantindran unes quotes de mercat

elevades, però les noves empreses també guanyaran diners. Finalment,

aquests efectes seran duradors, ja que està demostrat que les empreses que

han operat en un marc competitiu dins el seu país no solament són les més

capaces de competir en els mercats dels països desenvolupats, sinó que són

les que resisteixen més bé l’obertura del mercat nacional a les companyies

estrangeres, cosa que inevitablement passarà abans que s’acabi el segle.

■ Quan es compara la liberalització de les telecomunicacions amb la dels

altres sectors, tot porta a recomanar que es faci de manera extensa i profun-
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da. En primer lloc, així ho exigeix la importància del sector per al conjunt

de l’economia. La introducció de competència en els serveis funeraris, per

exemple, pot tenir un impacte enorme en aquests serveis, però la impor-

tància per al consumidor és limitada, per raons que no cal explicar. En can-

vi, respecte a les telecomunicacions, els consumidors i els empresaris utilit-

zen contínuament aquests serveis, al llarg dels dies, dels mesos i dels anys.

Hi ha pocs serveis –o béns– que es consumeixin amb tanta intensitat com

les telecomunicacions, i pocs serveis la liberalització dels quals pugui tenir

una trascendència tan important en la productivitat i en l’organització del

sistema productiu.

■ En segon lloc, es compta amb diverses experiències estrangeres sufi-

cientment contrastades. Així, i a diferència de, per exemple, l’energia elèc-

trica, en què no hi ha ni un sol exemple estranger de liberalització que hagi

funcionat satisfactòriament, en el cas de les telecomunicacions, els efectes

positius de les tres liberalitzacions més importants –l’americana, la japone-

sa i la britànica– han estat realment extraordinaris.

■ En tercer lloc, en el sector de telecomunicacions és on la competència

pot donar més fruits. En el cas, per exemple, de l’energia elèctrica, encara

que sigui un sector molt important, el fet que la innovació és lenta i la

demanda creix poc farà que l’impacte de la competència sigui sempre

reduït. Però en el cas de les telecomunicacions passa justament el contrari.

La competència juga el seu paper més important en els sectors on la inno-

vació és ràpida i la demanda creix ràpidament.

■ En quart lloc, la liberalització no crearà problemes a les empreses espa-

nyoles. Com ja s’ha remarcat, algunes liberalitzacions en altres sectors

poden crear dificultats a les nostres empreses durant el procés de transició,

però aquest no és el cas de les telecomunicacions, per dos motius. S’ha

comprovat que en tots els processos de liberalització de les telecomunica-

cions no solament han guanyat diners les noves empreses que han entrat a
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competir, sinó que les empreses que anteriorment ja estaven en situació de

monopoli han millorat de tal manera el seu volum d’ingressos que els regu-

ladors han hagut d’obligar-les a abaixar les tarifes en termes nominals per

evitar el creixement exagerat del seu compte de resultats.

■ Finalment, el Tribunal considera que la liberalització de les telecomuni-

cacions s’imposarà, abans o després, a Espanya. En conseqüència, el marge

d’elecció està entre dur-la a terme ara o retardar-la. L’elecció està entre diri-

gir el procés de liberalització o esperar que ens vingui imposat des de fora.

En el capítol corresponent s’expliquen els avantatges de no retardar la in-

troducció de la competència. Amb aquesta finalitat s’ha dissenyat una pro-

posta que té, almenys, tres característiques.

a) La proposta de liberalització del Tribunal es basa en experiències estran-

geres assentades i amb èxit. En aquesta línia s’ha proposat liberalitzar

aquells sectors per als quals es compta amb experiència contrastada,

però s’ha refusat fer propostes d’introducció de competència en el sec-

tor de la telefonia local perquè les experiències estrangeres en aquest

camp no estan suficientment assentades.

b) La proposta està perfectament en línia amb la política comunitària de

telecomunicacions. La proposta del Tribunal implica passar a una situa-

ció que col·locaria el nostre país prop dels països capdavanters de la

liberalització, si bé no en el primer lloc.

c) L’estabilitat financera de Telefónica es preserva, encara que la competèn-

cia es tradueixi inexorablement en una baixada de preus en alguns ser-

veis. La proposta del Tribunal inclou un sistema de vigilància de l’evolució

dels preus i tarifes que evitin els dos problemes –que els resultats siguin

reduïts o excessius– que poguessin sorgir en el període de transició.

■ La segona conclusió rellevant de l’Informe és la necessitat de libera-

litzar el mercat del sòl. En aquest mercat, la competència està més restrin-
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gida que en cap altre sector de l’economia. És especialment perjudicial que

la decisió sobre l’ús del sòl no es deixi en mans dels oferents i dels deman-

dants. Es pot entendre perfectament que els poders públics regulin les alça-

des, les densitats, la necessitat d’infraestructures, l’allunyament d’activitats

molestes o insalubres, etc., però el que no té justificació és que la utilitza-

ció del sòl –complint totes les limitacions que es considerin necessàries–

no pugui ser decidida pel joc de l’oferta i la demanda. Això implica que els

usos no puguin competir entre si, i que, en definitiva, pràcticament no exis-

teixi un mercat del sòl a Espanya, sinó que estigui segmentat en nombrosos

submercats, cosa que impedeix una correcta assignació de recursos.

■ La transcendència del sòl en la vida econòmica és enorme. Tot requereix

la utilització del sòl, especialment qualsevol tasca del sector dels serveis.

Perquè el sector serveis es desenvolupi sense inflació, és fonamental la libe-

ralització del mercat de treball i la liberalització del mercat del sòl. Per al

naixement, el desenvolupament i l’adaptació de les empreses de serveis a 

la demanda, és fonamental que les empreses tinguin flexibilitat a l’hora 

de contractar treballadors i a l’hora de localitzar-se allà on hi hagi demanda.

Si els operadors no tenen aquestes facilitats en els moments en què creix 

la demanda, les empreses de serveis existents es converteixen en mo-

nopòliques, i això fa que, en moments de creixement de demanda, la in-

flació dels preus del sector serveis arribi a créixer a ritmes realment exor-

bitants.

■ Malgrat la importància del sòl, el Tribunal no proposa en aquest Informe

cap modificació normativa concreta sinó la creació d’una Comissió que

estudiï –d’acord amb uns criteis que sí que han estat definits pel Tribunal–

la normativa actual del sòl. La raó és que el mercat del sòl és molt diferent

de la resta dels mercats estudiats, com el de les telecomunicacions o el del

transport. En aquests casos les mesures són relativament senzilles, perquè

ja estan contrastades en altres països i, d’alguna manera, alguns d’aquests

sectors ja s’han anat liberalitzant de mica en mica.
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■ En el cas del sòl, el Tribunal considera que la seva regulació és 

una herència del règim anterior, amb característiques semblants a altres

normatives nascudes en aquest període. Per altra banda, la seva intenció 

era clarament social: evitar el desordre urbanístic. Però els resultats han

estat justament els contraris. A Espanya es poden trobar molts dels exem-

ples de caos urbanístic més extrems del món desenvolupat. Malgrat això,

no únicament la legislació del sòl sinó, en general, qualsevol legislació 

pretesament proteccionista del règim anterior s’ha mostrat molt difícil de

canviar, ja que estava molt arrelada en la pràctica espanyola. El Tribu-

nal pensa que el cas del sòl s’ha d’analitzar com qualsevol mercat, enca-

ra que sigui molt especial. Convé ampliar l’enfocament de l’anàlisi fent-

lo multidisciplinar, i per tant, afegir-hi la visió econòmica. Es tracta de 

complementar la visió exclusivament física del sòl amb una visió econò-

mica d’aquest.

■ Pel que fa al sector dels transports, el Tribunal ha comprovat que es trac-

ta d’un dels sectors on l’avançament de la liberalització a Espanya ha estat

més intens que en altres camps del sector serveis examinats. No obstant

això, per a cada un dels sectors es fa un conjunt de recomanacions concre-

tes, moltes de les quals l’Administració té en estudi o en preparació, que

poden accelerar encara més la reforma en el sector transports.

■ Pel que fa al sector elèctric, el Tribunal veu positivament les propos-

tes del Ministeri d’Indústria d’introduir competència en la nova genera-

ció, permetre un sistema independent i introduir competència en la co-

mercialització. Considera, però, que la competència només serà efectiva 

en aquest sector si en la llei es fixen les condicions objectives per al de-

senvolupament d’aquestes activitats i no es deixen en mans de la discrecio-

nalitat de l’Administració. Per altra banda, el Tribunal recomana buscar

solucions als problemes de la protecció del carbó, a les subvencions creua-

des i a l’establiment de criteris objectius en la remuneració del Sistema

Integrat.

170



■ Pel que fa als monopolis locals, el Tribunal proposa la desmonopolitza-

ció de les funeràries i l’extensió del sistema de concessions en competència

als serveis de transport urbà, i l’estudi sobre la recollida d’escombraries

encara no s’ha acabat.

■ Finalment, en el camp dels instal·ladors, es proposa un conjunt de reco-

manacions de desenvolupament de la Llei d’Indústria que serviran per aug-

mentar la competència en aquest sector.
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6. LA COMPETÈNCIA EN LES TELECOMUNICACIONS

6.1. Raons per liberalitzar

6.1.1. Importància de la liberalització 
de les telecomunicacions

■ Aquest final de segle es caracteritza per la importància creixent de la

informació per al funcionament de l’economia i de la societat. Les teleco-

municacions són, per a la informació, l’equivalent del que va ser el trans-

port per al desenvolupament de la indústria durant el segle passat. Els

Estats Units, el Japó i el Regne Unit, conscients de la transcendència que

tenen les telecomunicacions per a la competitivitat de la indústria i el

desenvolupament de la societat de serveis, han estat els pioners de la libera-

lització i de la introducció de competència en aquest sector.

■ Els serveis de telecomunicació representen més del cinc per cent de la

formació bruta de capital a Espanya, i prop del dos per cent del producte

interior brut. Aquests indicadors, tot i el seu nivell respectable, no mostren

prou la importància d’aquest sector. És millor veure el pes de les comunica-

cions als països on s’ha liberalitzat, perquè allà és on es constata la

importància que adquireix el sector quan se’l deixa créixer en llibertat. A

més, en el cas de les telecomunicacions, convé fixar-se més en la seva

importància qualitativa que no pas quantitativa. Les telecomunicacions

tenen unes característiques que les converteixen en crucials en relació amb

els seus efectes sobre la competitivitat de totes les empreses.

■ Els serveis de telecomunicacions no es poden importar, no tenen substitu-

tius i són indispensables per als ciutadans i la societat. Constitueixen, sobre-

tot, un factor d’importància creixent en les empreses. Una empresa sense

telecomunicacions (telèfon, fax, transmissió de dades, etc.) no està en el mer-

cat. Una empresa amb telecomunicacions deficients no pot ser competitiva.
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■ La competitivitat de l’economia espanyola depèn enormement de les

telecomunicacions. Espanya és un país perifèric respecte al centre econò-

mic d’Europa, i a Espanya mateix hi ha regions allunyades dels centres eco-

nòmics. Les telecomunicacions barates i eficaces comporten una «aproxi-

mació», una disminució dels costos de ser perifèric, un factor de cohesió

econòmica i nacional.

■ No obstant això, les tarifes espanyoles de les telecomunicacions a distàn-

cia, tant nacionals com internacionals, estan entre les més elevades

d’Europa. Tant les conferències telefòniques com els serveis de transmissió

de dades específiques per a empreses tenen preus altíssims comparats amb

els dels països que han liberalitzat les telecomunicacions. Concretament,

pel que fa als serveis a les empreses, hem de dir que les tarifes espanyoles

són de bon tros les més altes de tots els països de l’OCDE. És evident que

l’economia espanyola no pot ser competitiva amb unes telecomunicacions

tan cares. Moltes institucions o oficines d’empreses de nivell europeu deci-

deixen instal·lar-se en altres països a causa dels problemes d’escassetat, de

la poca qualitat de les infraestructures de telecomunicació i dels alts preus

d’aquests serveis a Espanya.

■ Però el problema no és només el preu, sinó el fet de no poder empren-

dre determinades activitats o de no poder-les fer a temps. Hi ha altres fac-

tors amb conseqüències més greus sobre la competitivitat, com són els

temps d’espera per ser atesos, la prohibició de determinades activitats,

l’obligació de comprar determinats serveis que ja estan en competència per

poder aconseguir-ne d’altres que depenen del monopoli, la lentitud en

l’aparició de nous productes o la seva aparició en condicions al marge dels

desigs dels consumidors, etc. Tot això ocasiona  fins i tot un perjudici més

gran sobre l’economia que un preu elevat. Els alts tipus d’interès de l’eco-

nomia espanyola fan que el factor temps sigui molt més important per a 

les empreses espanyoles que per a les d’altres països competidors. Tenir

paralitzat el capital durant mesos perquè l’empresa no pot començar a fun-
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cionar per falta de comunicacions té, en termes purament econòmics, un

efecte sobre la taxa de rendibilitat molt més negatiu que el que pugui tenir

en altres països amb tipus d’interès més baixos. Per això l’agilitat en el ser-

vei de comunicacions a Espanya és molt més important que a qualsevol

altre país.

■ Les telecomunicacions poden compensar transitòriament el nostre

important dèficit en infraestructures de transport, que inevitablement tri-

garà a solucionar-se. Espanya és un país geogràficament extens i amb pobla-

ció dispersa, per la qual cosa, lògicament, les telecomunicacions haurien

de jugar un paper molt més important que en altres països europeus.

■ No solament s’han de considerar els efectes del preu de les telecomuni-

cacions sobre el preu dels béns i dels serveis, sinó també els efectes de la

qualitat de les telecomunicacions en la qualitat dels béns produïts i dels ser-

veis prestats. En el camp de la distribució, per exemple, això és evident. La

interconnexió instantània entre els centres de distribució permet atendre

els clients i servir-los productes amb tal rapidesa que canvia la naturalesa

del servei.

■ Un altre aspecte a tenir en compte és la capacitat de creixement

d’aquest sector. El sector de les telecomunicacions creix més que el pro-

ducte nacional, i és, per tant, una locomotora interior de la inversió, del

creixement i de l’ocupació. L’experiència internacional i els estudis de la CE

demostren que el creixement del sector és molt més gran quan es liberalitza

que quan s’està en situació de monopoli. És obvi que la societat espanyola,

que encara no ha aconseguit un nivell de renda per càpita elevat, no pot

menysprear posar en marxa un dels sectors que «empenyen» el creixement.

■ Pel que fa als preus, n’hi ha prou de comentar, com ja s’ha dit, que les

tarifes telefòniques, tret de les urbanes, estan entre les més cares d’Europa i

són, per descomptat, més cares que les dels Estats Units. Quant a les tarifes
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de serveis d’empresa, les espanyoles són les més cares, amb notable

diferència, dels vint-i-quatre països de l’OCDE.

■ La falta de llibertat en les telecomunicacions perjudica totes les empre-

ses, però especialment les d’informàtica i les que la utilitzen intensament.

Això s’explica per l’estreta relació que hi ha avui dia entre la informàtica i

les telecomunicacions. Si actualment s’està construint una societat en què

és decisiu poder enviar i rebre informació, hi ha dos punts d’aquest sistema

absolutament sensibles: un, el transport d’aquesta informació –les teleco-

municacions–, i l’altre el processament d’aquesta informació –la informàti-

ca–. Però processament i transport estan íntimament relacionats. La majoria

de les aplicacions importants de la informàtica estan lligades a les teleco-

municacions.

■ Si no hi ha unes telecomunicacions barates, àgils i ràpides, la informàtica

se’n veu perjudicada. Aquest és un sector en el qual Espanya podria estar

perfectament preparada per afrontar la demanda. És un sector que reque-

reix principalment comptar amb capital humà i amb organització. És im-

portant que el capital humà destinat actualment a la producció de software

a Espanya pugui estar donant serveis a empreses espanyoles, i que es desen-

volupi en aquests precisos instants en què s’està desenvolupant en altres

parts del món. Si deixem passar aquests anys sense que es desenvolupi el

software espanyol, els nostres tècnics no hauran tingut l’oportunitat de for-

mar-se per poder competir amb l’estranger i ens veurem obligats, com en la

indústria, a importar massivament aquests productes.

6.1.2. Una empresa no pot atendre tot un sector
de l’economia

■ Si tots els serveis bancaris els hagués de prestar a Espanya un sol banc,

quins serveis bancaris tindríem? Aquesta pregunta seria ridícula si no fos

que pràcticament els mateixos arguments que s’utilitzen per defensar el
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monopoli de les telecomunicacions es podrien fer servir per defensar el

monopoli del sector bancari.

■ Però la pregunta seria encara més absurda si estenguéssim el monopoli

no solament a un sector –el bancari–, sinó a sectors pròxims com ara els

altres serveis financers. Les telecomunicacions, igual que el sistema fi-

nancer, no són un sector únic sinó que inclouen diversos sectors (telefo-

nia local, llarga distància, transmissió de dades, telefonia mòbil, transmis-

sió d’imatges, serveis busca-persones, etc.). En un país de quaranta 

milions d’habitants, una empresa no pot atendre raonablement tot un 

sector de l’economia quan s’aconsegueix un cert nivell de desenvolu-

pament econòmic, i menys encara podrà atendre en exclusiva diver-

sos sectors.

■ Les telecomunicacions són un conjunt de sectors que creix més que el

conjunt de l’economia, en quantitat i en ocupació, i fins i tot més que el

sector serveis. Això requereix un enorme esforç inversor. Una sola empresa

no pot assumir l’enorme quantitat d’inversions que necessita el sector de

les telecomunicacions a Espanya. Però és que, a més, la inversió es dificulta

pel fet de la participació de l’Estat en la companyia Telefónica. Resulta reve-

lador el que ha passat els deu últims anys pel que fa a les relacions entre la

inversió i la política de l’Estat a Telefónica. Els primers cinc o sis anys, es va

impedir a Telefónica augmentar substancialment la seva inversió. Això va

tenir dos efectes esperats: per una banda, les ràtios financeres de Telefónica

van millorar extraordinàriament, però per l’altra, quan va començar l’ex-

pansió de l’economia, les llistes d’espera i les necessitats de telecomunica-

ció van créixer enormement en relació amb el que podria haver ofert

Telefónica, a conseqüència de l’escassa inversió realitzada.

■ En els últims cinc anys ha passat el contrari. S’ha deixat que Telefónica

invertís quantitats importants, però l’Estat no ha aportat el capital suficient

a l’empresa. Això ha permès, per una banda, millorar l’atenció a la deman-
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da, però, per una altra, les ràtios financeres de Telefónica han empitjorat

substancialment. Aquesta contradicció entre necessitats i recursos és una

de les raons que va portar al Regne Unit a liberalitzar el sistema de comuni-

cacions. El govern anglès va reconèixer que no tenia els recursos suficients

per emprendre l’enorme procés inversor que faria falta per desenvolupar

les telecomunicacions en el país, i va promoure un sistema perquè po-

guessin fer-ho diverses empreses en competència.

■ Però les limitacions al procés inversor no sorgeixen només de la incapa-

citat d’una sola empresa per emprendre’l en una quantitat i qualitat adequa-

des. També sorgeixen per la banda del finançament, del mateix mercat de

capitals. Els fons de pensions i, en general, els inversors institucionals de

tot el món, estarien disposats a incrementar la seva aportació de capital per

finançar la inversió de telecomunicacions a Espanya. Però no estan dispo-

sats a posar-ho tot en un mateix sac, ja que són molt sensibles a la diversifi-

cació del risc. Si en comptes de col·locar el 100% de la seva inversió en

telecomunicacions en una sola empresa –Telefónica– poguessin col·locar 

a Telefónica només el 70% i invertir el 30% restant en altres empreses

espanyoles, estarien més disposats, com és lògic, a un augment de la suma

total del capital canalitzat cap a Espanya. Això significa que Espanya pot

captar més estalvi i més capital per poder desenvolupar el seu sector de

telecomunicacions si l’obre a la competència que no pas si el manté mono-

politzat. Per altra banda, aquestes inversions diversificades són més efi-

cients, és a dir, amb molta menys quantitat d’inversió s’atenen més bé els

consumidors.

■ Un altre punt important en la diferència d’actuació entre una empresa o

diverses empreses és la velocitat d’introducció de nous productes.

Evidentment, les empreses monopolistes saben el que passa en altres països

del món i van introduint innovacions. El problema és la velocitat a la qual

les introdueixen. En canvi, només cal que hi hagi dues empreses en com-

petència perquè, fins i tot encara que de vegades competeixin limitada-
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ment en preus, s’esforcin per ser les primeres d’introduir nous pro-

ductes en el mercat. Aquesta necessitat d’avançar-se no existeix en el mo-

nopoli, com és lògic. No cal avançar-se a ningú, perquè no hi ha ningú amb

qui competir. Si s’avança és simplement a causa de la qualitat i del nivell

professional de les persones que treballen a l’empresa monopolista, 

cosa que evidentment té molt mèrit, però en qualsevol cas és un procés 

molt lent.

■ El pitjor inconvenient del monopoli és la lentitud, el retard en la intro-

ducció d’innovacions tecnològiques, tant pel que fa a les noves solucions

per als problemes de sempre com a la introducció de productes i serveis

nous. La lentitud en la introducció d’innovacions implica perpetuar el

retard. Les telecomunicacions són un dels sectors on la tecnologia avança

més de pressa, en gran part gràcies a la seva convergència amb la informàti-

ca. Cada any apareixen productes nous i solucions noves i més eficients en

gairebé tots els sectors en els quals es poden dividir els serveis de teleco-

municació.

■ Les llistes d’espera del telèfon han estat un fenomen permanent a

Espanya, i s’han mogut amb el cicle. Quan augmenta la demanda perquè

l’economia està en expansió, les llistes d’espera es disparen –durant l’últim

cicle expansiu el nombre d’usuaris en llista d’espera va arribar a superar el

mig milió– i, quan la demanda s’enfonsa perquè entrem en un cicle reces-

siu, les llistes d’espera es redueixen espectacularment. Però el que real-

ment redueix l’espera és l’aparició d’un competidor.

6.1.3. Alguns exemples d’activitats de telecomunicació
prohibides a Espanya

■ És evident que la introducció de nous competidors en els diversos sec-

tors de les telecomunicacions es traduirà en una millora del servei prestat
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per l’empresa que avui en té el monopoli. Però aquest plantejament, si 

bé és correcte, té el defecte de conduir l’anàlisi a fer un judici sobre l’ac-

tuació de les empreses que gaudeixen del monopoli. Aquest no és el 

problema principal de la falta de competència. El més preocupant del 

fet de mantenir un monopoli no és el que fa el monopoli –ni com ho fa–

sinó allò que no deixa fer als altres. A l’Espanya dels anys cinquanta, la

qüestió no era decidir si l’únic fabricant d’automòbils els construïa de 

bona o de mala qualitat i a preu alt o baix: la qüestió era plantejar-se les

raons per les quals s’impedia a altres empreses produir els seus models 

a Espanya. Per posar un exemple, el fet que una cadena espanyola de 

grans magatzems sigui modèlica en la seva gestió no seria motiu per ator-

gar-li el monopoli de la distribució en grans superfícies. El fet que una

empresa funcioni bé no és argument per prohibir que altres empreses 

prestin els mateixos serveis.

■ Per aquest motiu és millor observar els problemes de la regulació actual

de les telecomunicacions a Espanya des del punt de vista d’allò que es 

prohibeix. Si bé l’objectiu final de la introducció de la competència és mi-

llorar l’eficiència de tots els operadors, a curt termini el seu objectiu és dei-

xar les empreses en llibertat per oferir serveis als clients que ho desitgin.

Des d’aquest punt de vista, es pot dir que el nombre d’activitats de presta-

ció de serveis de telecomunicació que estan prohibides a Espanya és enor-

me. El que està prohibit és la norma, i el que està autoritzat és l’excepció.

Per això aquest epígraf es dedica a enunciar uns quants exemples, pura-

ment orientatius, utilitzant una terminologia fàcilment comprensible per tal

de mostrar fins a quin punt el marc legal actual és restrictiu.

■ L’elaboració d’aquesta llista també té l’objectiu de mostrar com unes

poques restriccions, des del punt de vista dels operadors de telecomunica-

ció, es poden convertir en una enorme multiplicitat quan s’examina el pro-

blema des del punt de vista dels usuaris de les telecomunicacions.
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1. Es prohibeix que les empreses que tenen arrendada una línia a Telefó-

nica per transmetre dades la facin servir per a la comunicació telefònica

entre els seus empleats.

2. Es prohibeix oferir als consumidors la possibilitat d’accedir a 60 o a 100

canals de televisió (a causa de la prohibició de la televisió per cable).

3. Es prohibeix a qualsevol empresa espanyola que presti el servei de telegrames. 

4. Es prohibeix a les empreses de televisió connectar entre elles els seus

centres emissors (se’ls obliga a fer-ho a través de Retevisión).

5. Es prohibeix als bancs invertir en infraestructura de telecomunicacions

per transmetre les seves pròpies dades.

6. Es prohibeix a les empreses de ràdio connectar entre elles les seves

emissores (se’ls obliga a fer-ho a través de Telefónica).

7. Es prohibeix a les grans empreses espanyoles invertir en infraestructura

per a la transmissió de dades destinades a ús propi o per adquirir-les en

un mercat competitiu.

8. Es prohibeix, a les empreses que tenen arrendada una línia telefònica per

transmetre dades, arrendar a altres empreses la capacitat sobrant de la línia.

9. Es prohibeix la transmissió d’imatges per via satèl·lit a les televisions i,

en general, a totes les empreses que vulguin fer-ho (se les obliga a pas-

sar per una estació de Telefónica o de Retevisión).

10. Es prohibeix a les empreses que tenen estructures contínues (ferro-

carrils, autopistes, energia, etc.), i que ja tenen instal·lades les seves xar-

xes per a ús intern, transmetre tràfic de tercers.
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11. Es prohibeix a les cadenes d’hipermercats invertir en infraestructura

pròpia per a la transmissió de les seves dades.

12. Es prohibeix a les empreses i centres assistencials oferir serveis barats

d’assistència als ancians utilitzant el cable (a causa de la prohibició del

cable).

13. Es prohibeix a les empreses espanyoles prestar el servei de telèfon

mòbil (aquesta prohibició només pot durar fins a final de 1993).

14. Es prohibeix al Ministeri d’Educació establir programes d’educació a

distància amb mitjans moderns i que arribin a un nombre important

d’usuaris (a causa de la prohibició del cable).

15. Es prohibeix a les empreses espanyoles oferir serveis barats de teleme-

sura, l’objectiu dels quals és evitar que hagin d’entrar a les cases els

revisors del comptadors (a causa de la prohibició del cable).

16. Es prohibeix vendre el servei de transmissió de dades sobre xarxes arren-

dades a Telefónica (tret que s’aconsegueixi la concessió administrativa).

17. Es prohibeix als municipis obtenir un servei barat de control de tràfic i

senyalització (a causa de la prohibició del cable).

18. Es prohibeix a qualsevol empresa espanyola (tret de Telefónica) prestar

serveis telefònics.

6.1.4. Experiència estrangera

■ Les experiències de liberalització de les telecomunicacions que s’han

dut a terme als països desenvolupats han estat un èxit sense discussió. Els

blocs comercials amb què la Comunitat Europea competeix, els Estats Units
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i el Japó, han introduït competència en els seus serveis de telecomunicació

en un doble sentit. En primer lloc, s’han liberalitzat tots els serveis tret dels

de transmissió de veu que utilitzen xarxes alienes. En segon lloc, i més

important, s’han donat llicències a un bon nombre de nous operadors en

tots els serveis de llarga distància, operadors que aporten infraestructures

pròpies de transport i de commutació. Això ha permès una competència

efectiva en aquests serveis amb un descens pronunciat dels preus, els quals,

en poc temps, s’han ajustat als costos reals. A més, els clients de tots aquests

serveis hi poden accedir acudint als monopolis locals o bé via ràdio o sa-

tèl·lit, amb la qual cosa s’estableix una certa competència també en les 

àrees cobertes per aquests monopolis.

■ Ja a dins de la CE, el país capdavanter en la introducció de la competèn-

cia ha estat el Regne Unit. En aquest país s’ha fet una liberalització parcial

dels serveis a llarga distància i s’ha concedit una llicència al nou operador

Mercury, que en deu anys ha aconseguit un 7% del mercat, xifra semblant al

creixement anual de l’operador tradicional, British Telecom. Les caigudes

de preus han estat espectaculars. L’evolució anual de les tarifes és igual al

creixement de l’índex del cost de la vida menys sis punts i mig. Al mateix

temps, s’han reduït dràsticament les llistes d’espera fins a desaparèixer

totalment, i han millorat l’atenció al client i la qualitat del servei. Recent-

ment, i després de l’èxit de l’experiència de liberalització, s’ha concedit

una llicència a un tercer operador, Ionica.

■ A l’Europa continental, la liberalització dels serveis de valor afegit n’ha

comportat un increment molt notable, com ha reconegut el Consell de

Ministres de la CE en una declaració recent.

■ Però, malauradament, l’estratègia d’alguns monopolis europeus està 

frenant els intents de liberalització de la CE. Efectivament, davant els 

fets esmentats, alguns monopolis de telecomunicació del continent euro-
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peu han adoptat fins al moment una posició defensiva, i han convençut 

els seus governs perquè la facin seva en la discussió comunitària. Les 

prudents propostes de la Comissió Europea no han trobat ressò en el

Consell de Ministres. Les poques coses que s’han fet per introduir com-

petència han estat en el terreny dels serveis de valor afegit, però en les

infraestructures de llarga distància no s’ha fet res. Per això ha estat necessa-

ri recórrer al procediment d’emetre directives des de la mateixa Comissió,

directives que en alguns casos han estat recorregudes per diversos països

davant el Tribunal de Justícia de la CE. Des del punt de vista global, l’es-

tratègia no és adequada. Està produint un retard en la introducció de nous

serveis, amb conseqüències negatives per a la competitivitat global, mentre

que els blocs comercials competidors gaudeixen de serveis més diversifi-

cats, amb tecnologies més avançades i a preus inferiors. Per exemple, si la

FIAT estigués ubicada a Detroit, la seva factura de comunicacions es redui-

ria a la meitat.

■ Espanya té l’oportunitat de no ser l’última d’introduir competència en

les telecomunicacions. Una actuació decidida, i alhora prudent, consisteix a

situar-se immediatament darrera el grup capdavanter de la liberalització. No

es tracta que Espanya sigui el país líder en la liberalització, ja que s’ha de

deixar que els altres experimentin, però tampoc no hi ha cap raó perquè

sigui el de la cua.

■ Hi ha altres països europeus que tenen monopolis i altres raons d’in-

terès nacional per resistir-se a la liberalització. Són els que tenen una in-

dústria subministradora d’equips molt important, si bé menys compe-

titiva que la d’altres blocs. I aquests països estan intentat defensar la seva

indústria retardant la liberalització, cosa que a curt termini pot tenir al-

gun sentit, però que a la llarga contribuirà a deteriorar la seva pròpia eco-

nomia. En la nostra opinió, retardar la liberalització no interessa a Espanya, 

ja que no té pràcticament cap indústria subministradora genuïnament

nacional.
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6.1.5. Efectes sobre Telefónica

■ Qualsevol procés d’introducció de competència a Espanya ha de partir

del supòsit de no posar en perill Telefónica. Per això, el Tribunal ha fet 

un estudi comparatiu amb empreses similars d’altres països que han libera-

litzat les telecomunicacions. Telefónica té uns índexs de productivitat, de

marge d’explotació i d’endeutament confortables, si bé, en relació amb els

costos d’endeutament, els índexs comparatius mostren una situació pitjor

per a Telefónica que per a la resta d’empreses analitzades. Pel que fa als

índexs de productivitat, Telefónica està fins i tot millor que les empreses

alemanya i anglesa, i gairebé al nivell de la francesa i de la japonesa. La con-

clusió és que, si ara s’introdueix competència a Espanya, Telefónica afron-

tarà el nou marc des d’una situació molt semblant a la de les empreses d’al-

tres països.

■ ¿Quins seran els efectes de la liberalització sobre Telefónica? En primer

lloc, Telefónica seguirà mantenint una fortíssima posició dominant durant

molts anys. Com a exemple, podem veure que al Regne Unit, en deu anys,

Mercury ha pres a British Telecom només el set per cent del mercat. I, en

«conferències», als Estats Units, ATT continua sent la primera, a gran distàn-

cia del seus altres competidors.

■ És cert que la introducció de competència obligarà Telefónica a millorar

la seva gestió. Però aquest és un dels objectius de la liberalització. No obs-

tant això, el creixement més gran dels mercats induït per la liberalització li

compensarà la pèrdua de quota de mercat a favor dels seus competidors, ja

que la liberalització és un joc de suma positiva, com ho confirma l’expe-

riència dels països que han liberalitzat. 

■ En un informe recent, la Comissió Europea estima que el mercat de ser-

veis de telecomunicació a Europa creixerà en termes reals entre el 3 i el 4%

anual si no s’emprèn el procés de liberalització. Però el creixement arriba-
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ria a ser del 6 al 7% pel sol fet que s’emprengués la liberalització d’infraes-

tructures de les telecomunicacions.

6.1.6. L’estratègia espanyola de liberalització 
de les telecomunicacions

■ És evident que a alguns monopolis europeus relacionats amb la indústria

d’equips de telecomunicacions els interessa que Espanya trigui a liberalitzar

les seves telecomunicacions. Però l’estratègia espanyola del sector de les

telecomunicacions s’ha de guiar pel seu propi interès, i no pel dels mono-

polis de serveis d’altres països interconnectats amb la indústria d’equips de

telecomunicacions que estan frenant la política de liberalització europea en

altres països. L’interès espanyol s’ha de reduir als preus de les telecomuni-

cacions i a augmentar la innovació per millorar la competitivitat de la seva

indústria. I això exigeix no impedir ni dificultar el desenvolupament de les

telecomunicacions a Espanya.

■ Però el fet que Espanya avanci en la liberalització no ha d’implicar que, a

les discussions en el si de la CE, el nostre país s’oposi als països que volen

continuar conservant el monopoli. Una cosa és la política espanyola de libe-

ralització interna de les telecomunicacions i una altra la política que

Espanya hagi de defensar quan es tracti de fixar la política europea de tele-

comunicacions. El Tribunal considera que Espanya ha de tenir el seu propi

calendari intern de liberalització, però no ha d’imposar-lo als altres països.

El Tribunal considera que la liberalització de les infraestructures de teleco-

municacions és essencial per a Espanya, però no s’ha d’imposar a altres paï-

sos que només vulguin liberalitzar els serveis.

■ El Tribunal no veu cap avantatge en el fet que, en relació amb la seva 

política dins la CE, Espanya faci costat al Regne Unit a l’hora d’exigir als

altres països europeus que avancin més de pressa en el terreny de les tele-

comunicacions. En una primera fase els interessos espanyols no resulten

185



molt afectats pel fet que aquests mercats europeus estiguin tancats, ja 

que la tasca més urgent i més important és liberalitzar el mercat intern

espanyol. La nostra recomanació és que es faci allò que interessi al país 

sense necessitat d’enfrontar-nos a les polítiques que segueixen altres països

europeus.

6.2. Recomanacions

6.2.1. Recomanacions de caràcter general

A) Separació entre reguladors i regulats: 

la captura del regulador

■ La separació entre els òrgans de regulació i les empreses d’un sector és

una necessitat òbvia. En el sistema financer es veu clarament. El Banc

d’Espanya ha de controlar els bancs però no ha de participar en la gestió ni

en el consell d’administració de cap d’ells, encara que siguin importants o

públics. A Espanya, però, per raons històriques, s’han confós els dos nivells

en el sector de telecomunicacions. A més, com que tradicionalment

l’empresa ha estat molt més forta i tenia més competència tècnica que el

regulador, això ha donat lloc a situacions en què l’empresa ha estat la que

en realitat regulava la resta del sector. Aquest fet ha arribat a concretar-se

en aspectes de gran valor pràctic, com per exemple la facultat de concedir,

de facto, homologacions a aparells dels seus competidors.

■ La interpenetració entre els òrgans reguladors i les tres empreses amb

drets exclusius és molt forta a Espanya. Sota una situació de monopoli,

aquesta interpenetració tampoc no té una justificació, però no és tan greu

com en un règim de competència. Simplement, amb la limitada competèn-

cia introduïda per les directives de la CE fins ara, ja resulta imprescindible

establir una separació radical entre el regulador i els operadors.
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■ Les empreses de telecomunicacions que operen en els pocs subsectors

que s’han obert a una competència limitada, quan volen fer una innovació

o qualsevol altra actuació, per obtenir la corresponent autorització han de

parlar amb els reguladors que formen part dels òrgans de direcció de les

empreses amb les quals competeixen: Telefónica, Retevisión, Hispasat.

Resulta impropi que uns empresaris hagin de discutir els seus projectes

amb la competència, que a més gaudeix d’una posició de domini amb

suport legal.

■ Un objectiu clau en qualsevol regulació que busqui la competència con-

sisteix a evitar la identificació del regulador amb els objectius dels regulats,

ja que en aquest moment deixa d’exercir la funció de supervisió i de con-

trol. És el que s’anomena la «captura del regulador», de la qual hi ha força

exemples significatius. Cal establir normes de conducta que guiïn el regula-

dor, amb la finalitat de minimitzar els riscs de captura. Atesa la importància

dels interessos en joc i la llarga tradició de monopoli en el sector, aquestes

normes han de ser molt estrictes.

■ En conseqüència, és absolutament essencial assegurar la incompatibilitat

total entre el càrrec de regulador del sector de telecomunicacions i qualse-

vol càrrec a qualsevol nivell en empreses del sector.

Recomanació: Separació radical entre reguladors i regulats. Als consells

d’administració de les empreses públiques que gaudeixen de drets exclu-

sius (Telefónica, Retevisión i Hispasat) no hi ha d’haver consellers-regu-

ladors.

B) Mantenir els objectius públics: servei universal

■ Els objectius públics i socials en el sector de telecomunicacions no s’han

d’alterar pel fet d’introduir competència en el sector. Convé insistir en

aquest punt, perquè constitueix una de les grans amenaces que s’auguren

sobre el sector en cas d’eliminar el monopoli. No obstant, ha de quedar clar
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que en una situació de competència es poden mantenir i fins i tot incre-

mentar els objectius socials sense que impliquin una càrrega per a l’erari

públic.

■ L’objectiu públic tradicional de les telecomunicacions és el servei univer-

sal del telèfon, en el sentit de l’àmplia disponibilitat del servei amb tarifes

uniformes per als usuaris. Però competència i objectius públics no són

incompatibles. Als països on s’han liberalitzat les telecomunicacions no tan

sols no se n’ha ressentit el servei universal, sinó que ha millorat. No hi ha

proves que el monopoli sigui la millor manera d’aconseguir la universalitat

del servei, sinó tot el contrari. 

■ El servei universal està lligat als serveis locals. A les zones on el cost del

servei universal coincideix o és superat pels ingressos que genera la deman-

da, aquest objectiu públic no comporta una obligació econòmica. Els cos-

tos addicionals només es produeixen a les àrees en què la demanda no justi-

fica econòmicament la inversió.

■ En una situació de monopoli, el monopolista pot, en teoria, fer la mitja-

na de les tarifes mitjançant subvencions creuades dins el mateix servei. No

obstant això, l’experiència demostra que els beneficis del monopoli no

s’inverteixen necessàriament per universalitzar el servei. A Espanya, per

exemple, fins al 1996 no es cobriran totes les àrees afectades pels plans de

telefonia rural ni tan sols recorrent a les subvencions explícites de les

comunitats autònomes afectades.

■ En una situació de competència, el manteniment dels objectius públics

–el servei universal, per exemple– es resol de manera transparent. Així,

mentre el monopolista disposi d’una aclaparadora posició de domini en el

mercat, està obligat a prestar el servei universal, tal com s’ha fet al Regne

Unit. Quan existeixin competidors significatius –a partir del moment que el

monopoli hagi perdut un 10 o un 15 per cent de la quota de mercat–, els
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costos d’universalitzar el servei han de ser compartits entre els diversos

competidors en funció del tràfic que els correspongui. Quan hi hagi 

subvencions explícites, com les que hi ha actualment de diverses comuni-

tats autònomes, l’adjudicació d’aquesta prima al servei universal es podria

fer mitjançant un concurs entre els diferents operadors, quan n’hi hagi.

Com que el preu serà inferior a causa de la competència, resultarà que,

amb els mateixos diners, les comunitats autònomes podran obtenir una

extensió i una qualitat de servei més grans. Aquest sistema també pot ser

molt útil per canalitzar els fons de la Comunitat Europea (Star, Xarxes

Transeuropees), cosa que universalitzarà els serveis i permetrà el joc de la

competència.

Recomanació: Mantenir els objectius públics de telefonia i, en especial, el

servei universal, i establir, a partir d’un cert nivell de quota de mercat, el

repartiment dels costos de la universalització entre els diversos opera-

dors en funció del tràfic que canalitzin.

En els casos de subvencions explícites, utilitzar el sistema de concurs

entre els diversos operadors quan n’hi hagi, per universalitzar el servei i

estimular la competència.

C) Mantenir una posició conciliadora respecte a la política comunitària

■ Com ja s’ha explicat, optar per la liberalització a Espanya no implica

forçar els nostres socis europeus a adoptar la nostra política. 

Recomanació: Mantenir una posició flexible respecte a la política de libe-

ralització europea en el sector de les telecomunicacions, encara que

Espanya decideixi el seu propi ritme en el procés liberalitzador.

D) No limitar els sectors en què pugui actuar Telefónica, 

ni col·locar-la en una situació competitiva inferior

■ Els països que han liberalitzat les telecomuncacions no s’han limitat a

deixar entrar nous competidors, sinó que han considerat necessari, perquè
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hi hagi una competència de fet i no tan sols de dret, restringir les possibili-

tats d’actuació de les empreses monopolístiques. Els països que han libera-

litzat han considerat necessari «trencar» el monopoli a diverses empreses,

com ha estat el cas dels Estats Units i del Japó, o bé, com ha passat al Regne

Unit, limitar molt l’actuació del monopolista per tal de permetre que els

possibles competidors tinguin possibilitats d’implantar-se.

■ Aquesta política de restriccions s’estableix per evitar que els beneficis

extraordinaris de l’activitat monopolitzada puguin servir per finançar sub-

vencions creuades a favor de les activitats liberalitzades, i les ofereix a

preus per sota del cost, cosa que, per tant, impedeix o dificulta l’entrada de

nous operadors.

■ En uns casos s’ha impedit que els monopolis actuïn en determinats sec-

tors dins l’àmbit de les telecomunicacions, amb l’objectiu d’estimular el

lliure desenvolupament dels competidors. En altres casos s’han establert

unes tarifes d’interconnexió penalitzadores per a les empreses monopolísti-

ques, la qual cosa comporta una subvenció als nouvinguts al mercat. El cas

dels Estats Units ha estat el més dràstic, ja que ha dividit els negocis princi-

pals en dues parts (ATT i els monopolis locals) i ha dividit l’activitat local

en set empreses. A aquestes empreses locals (Bell Operating Companies)

se’ls va prohibir entrar en diversos mercats competititus: serveis de llarga

distància, televisió per cable, fabricació d’equips i serveis d’informació. A

ATT se li va impedir l’entrada als serveis locals.

■ La liberalització que el Tribunal proposa per a Espanya s’aparta d’aquesta

regla, ja que no proposa «trencar» Telefónica ni introduir cap restricció o

hàndicap a la seva actuació. En opinió del Tribunal, la liberalització espa-

nyola podria ser més generosa amb el monopolista i deixar-li les mateixes

possibilitats d’actuació que als seus futurs competidors. Aquesta actuació

tan generosa amb Telefónica està guiada per dues idees. La primera es basa

en la creença que en un país de les dimensions d’Espanya no convé restrin-
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gir les àrees d’activitat de Telefónica, perquè pugui mantenir la dimensió

sense limitacions. La segona consisteix en el fet que, atès el nivell tan elevat

a Espanya de gairebé totes les tarifes de telecomunicacions, les oportunitats

dels futurs competidors són molt àmplies. Però la raó fonamental és que la

nostra proposta inclou la liberalització de les infraestructures, i això fa inne-

cessari posar limitacions a Telefónica pel que fa a la prestació de serveis.

No obstant això, si amb el pas del temps es veiés que la competència no s’ha

desenvolupat prou a Espanya, es podria reconsiderar la possibilitat d’intro-

duir limitacions a l’actuació de Telefónica per afavorir els competidors, tal

com s’ha fet a d’altres països.

■ Aquesta posició tan favorable a Telefónica només és defensable amb una

estricta política de no-discriminació entre els diversos operadors del mer-

cat. Amb aquesta finalitat, el regulador de telecomunicacions podria fins i

tot exigir la separació jurídica de les activitats de Telefónica i, en qualsevol

cas, s’hauria de reforçar la vigilància de la competència per part del Servei

de Defensa de la Competència.

Recomanació: No imposar limitacions específiques a l’activitat de Tele-

fónica. Garantir la igualtat de tots els operadors de telecomunicacions i

reforçar la vigilància de les normes de competència.

E) Equilibri financer de Telefónica. Normes de variació de tarifes

■ Liberalitzar no significa posar fi al control de preus. Suprimir les traves

legals que impedeixin l’entrada de competidors no significa que immedia-

tament hi hagi competència en el sector. Això es fa més evident encara al

sector de telecomunicacions, on les inversions que han de fer els compe-

tidors per entrar al mercat són enormes i on la base de partida del mono-

polista fa que mantingui una quota de mercat altíssima durant molt de

temps. Aquestes raons expliquen que a tots els països s’hagi mantingut un

control de tarifes telefòniques i només s’ha suprimit el control dels preus

en els segments on realment s’ha arribat a una competència molt forta.
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■ En les nostres converses amb Telefónica, ha quedat clar que la compa-

nyia voldria que, abans de la introducció de la competència, hi hagués un

augment de les tarifes locals, addicional a l’augment extraordinari que el

Govern li va atorgar fa dos anys. El Tribunal reconeix que hi ha una des-

compensació en l’estructura de tarifes de Telefónica de España, però consi-

dera que ara no cal dur a terme un augment de les tarifes locals. Certament

hi ha hagut països on la liberalització ha comportat uns descensos espec-

taculars dels preus de les trucades a llarga distància i uns augments dels

preus de les trucades locals; però també hi ha hagut algun país que ha

aconseguit mantenir el preu de les trucades locals molt baix i alhora reduir

els preus de les trucades internacionals. Aquest últim model és el que

s’hauria d’experimentar a Espanya, i només podria reconsiderar-se si es

veiés que Telefónica no és capaç de seguir-lo.

■ Durant els primers anys d’introducció de competència, el control de

preus ha de ser un control d’«ajustament fi», de tal manera que els impactes

a la bona gestió que rebi Telefónica des del punt de vista de la competència

no quedin esterilitzats pels guanys fàcils en el segment que no tindrà altres

alternatives de serveis de telecomunicació, com és el cas del sector domès-

tic o local. Passat aquest període, sembla que el «sistema de preus incentiva-

dor» aplicat al Regne Unit és el que respon més bé als interessos dels consu-

midors i estimula la incorporació de les millores de productivitat introduï-

des per la tecnologia. La seva descripció es la següent:

■ La mitjana ponderada de les tarifes pot créixer (o disminuir) cada any 

en la xifra que resulti d’aplicar la fórmula següent: l’augment de les tarifes

(AT) ha de ser igual a l’increment percentual anual de l’índex de preus 

de consum (IPC) minusvalorat en una quantitat (X) establerta pel regulador.

És a dir:

AT = (IPC – X). En el cas de la Gran Bretanya, la fórmula actual és:

AT = (IPC – 6,25).
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■ Hi ha una proposta britànica de convertir l’expressió anterior en: AT =

(IPC – 7,5) per al període juliol 1993-juliol 1997.

■ Simultàniament a aquest límit global, per prevenir el frau als con-

trols mitjançant una combinació creativa de variacions de les diferents tari-

fes, hi ha un límit màxim de creixement que s’aplica a unes quantes

d’aquestes tarifes. Per exemple, en la proposta britànica, la factura del

consumidor domèstic mitjà creixerà, com a màxim, tres punts menys que la

inflació. 

■ Convé comparar aquest sistema amb altres, com, per exemple, els que

garanteixen una taxa de rendibilitat del capital i que s’han utilitzat als Estats

Units. En aquests sistemes es calculen els costos, incloent-hi el cost finan-

cer, i s’aplica un increment de tarifes per tal de garantir un nivell de rendi-

bilitat o de benefici a la companyia. Amb aquest sistema no existeix incen-

tiu per a la bona gestió ni per assumir els riscos inherents a la introducció

de nous serveis: el benefici està assegurat, i no depèn de les mesures de

gestió que s’emprenguin.

■ El «sistema de preus incentivador» descrit anteriorment (IPC – X) té l’a-

vantatge que els seus efectes s’assemblen als del sistema de mercat. Efec-

tivament, el sistema incentiva la bona gestió i l’encert en la introducció de

nous serveis, ja que això repercuteix en els beneficis. En aquest sistema es

fixa la X, el subtrahend de la fórmula, per períodes de quatre o cinc anys,

cosa que ofereix un marc estable que permet a l’empresa adoptar decisions

amb impacte financer a mitjà termini.

■ Espanya no hauria d’introduir el «sistema de preus incentivador» fins que

no hi hagi una experiència, encara que sigui mínima, de competència. Les

mesures liberalitzadores, un cop adoptades, triguen anys a produir efectes

significatius. La instal·lació dels competidors, la maduració de les inver-

sions, etc., exigeixen molt de temps.

193



■ La política de tarifes és fonamental. Moltes disminuiran quan s’introduei-

xi la competència. Aquest serà el gran benefici que percebran a curt termi-

ni els usuaris de les telecomunicacions. La política de tarifes és decisiva per

dur a terme la liberalització sense tenir problemes d’equilibri financer a Te-

lefónica. És un instrument fonamental en el procés.

■ La fixació de tarifes en un entorn de competència i la futura implanta-

ció d’un «sistema de preus incentivador» és molt més complicada, tècnica-

ment parlant, que el sistema actual. Per aquest motiu, l’òrgan encarregat

d’assessorar el Consell de Ministres, la Junta Superior de Preus, necessita ser

reforçat.

Recomanació:

1. Durant els primers anys, mantenir el sistema actual de fixació de

preus amb creixements moderats de les tarifes urbanes i deixar que la

competència faci sentir els seus efectes sobre la resta dels serveis.

2. Un cop el procés ja es troba en una fase avançada, introduir el «siste-

ma de preus incentivador» que afavoreix els consumidors i dóna un

horitzó a les companyies de telecomunicacions.

3. Reforçament de la Junta Superior de Preus per tirar endavant les tas-

ques anteriors.

F) Tècniques legislatives per introduir la liberalització

■ A pesar de la delicadesa del tema i de la controvèrsia que pot originar, és

necessari plantejar la qüestió de les tècniques legislatives adequades per

permetre la posada en vigor gradual de la liberalització de les diferents 

àrees del sector de telecomunicacions.

■ L’escassa introducció de la competència en un sector tan complex com

el de les telecomunicacions s’ha fet, a més, d’una manera discontínua. El
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que es proposa és accelerar el procés però, a la vegada, flexibilitzar-lo.

Desgraciadament, la Llei d’Ordenació de les Telecomunicacions (LOT) és

extremament detallada –es tracta d’una llei-reglament– i extraordinàriament

sistemàtica a l’hora d’establir barreres que dificulten o impedeixen l’entra-

da de la competència. Sempre que es vulgui avançar significativament en la

liberalització d’algun aspecte de les telecomunicacions és imprescindible

fer una reforma legal. 

■ El problema és que les reformes legals són alhora «lentes» i «sobtades»,

mentre que la introducció de la competència s’ha de fer, vista l’experièn-

cia internacional d’aquest sector, de manera gradual –ràpidament però fle-

xiblement–. En conseqüència, no únicament s’ha de modificar la LOT sinó

que s’ha de fer a base d’adoptar una fórmula legislativa que permeti admi-

nistrar flexiblement l’entrada en vigor dels successius aspectes de la modifi-

cació legal.

Recomanació: Habilitació al Govern per liberalitzar el sector de les tele-

comunicacions de manera ràpida i flexible.

6.2.2. Recomanacions concretes

■ Les propostes incloses a l’epígraf anterior constitueixen el marc global

que el Tribunal recomana per introduir la llibertat de mercat en el sector de

les telecomunicacions a la vista de les experiències estrangeres, de la políti-

ca de la CE i de la situació i perspectives del sector a Espanya i al món.

■ La liberalització de les telecomunicacions implica, a més d’un marc glo-

bal, la introducció esglaonada i gradual d’una sèrie de mesures i serveis que

generin un augment de la competència actual i futura. Les propostes d’aquest

capítol es refereixen al moment en què s’ha tancat la redacció d’aquest

Informe i se centren en algunes de les actuacions –no totes– que comporten

passos fonamentals en el procés d’introducció de la competència.
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A) La televisió per cable

■ No hi ha cap raó per continuar sense regular el cable a Espanya. L’absèn-

cia de la televisió per cable a les ciutats espanyoles és un fenomen anormal

si ens comparem amb altres països amb un desenvolupament similar. La

televisió per cable és potser l’únic bé de consum que encara no existeix a

Espanya quan es comparen les seves ciutats amb altres ciutats importants

del món. A Barcelona hi ha menys automòbils per habitant que a Brus-

sel·les, però hi ha automòbils. A Madrid hi ha moltíssims menys telèfons

públics per habitant que a Nova York –set vegades menys–, però hi ha telè-

fons públics. En canvi, ni el madrileny ni el barceloní tenen la possibilitat

–encara que tinguin els mitjans– de disposar del mateix nombre de canals

de televisió que un habitant de Nova York o de Brussel·les. Hi ha qui esgri-

meix l’argument que no hi ha demanda i que, encara que es legalitzés el

cable, no es desenvoluparia. Però això és una afirmació no contrastada, i,

en principi, dubtosa, ja que l’espanyol és un dels ciutadans europeus que

consumeix més hores de televisió.

■ A més, encara que el sector del cable no està regulat, s’ha desenvolupat

il·legalment. El nombre de llars connectades a xarxes de televisió per cable

a Espanya, segons dades del MOPT, és d’1.600.000, de les quals el 70 

per cent és a Andalusia, on hi ha més de cinc-cents pobles cablejats, amb

una cobertura del 60 per cent de les llars. A nivells molt inferiors, la pe-

netració és destacable a Ceuta, a Melilla, a la Comunitat Valenciana, a

Múrcia, a Extremadura i a les Canàries. Tot i així, la cobertura mitjana de

cable a Espanya és baixa. Dels 24 països de l’OCDE, Espanya ocupa el lloc

17 per grau de cobertura. Les empreses són de característiques molt diver-

ses. Fins i tot Telefónica participa en algunes xarxes de cable a Catalunya i

al País Basc.

■ La televisió per cable s’ha instal·lat de manera al·legal, si no il·legal.

Aquesta situació ha donat lloc a diverses sentències judicials contradictò-

ries que són la base sobre la qual descansa fràgilment la seguretat jurídica
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de les empreses que han invertit en aquest sector. Espanya s’està cablejant

de manera submergida, sense seguretat jurídica per als empresaris, i el que

és pitjor, sense garanties tècniques d’estar utilitzant la tecnologia adequada

per a usos més amplis.

■ La majoria dels canals que existeixen en altres països i que es trans-

meten per cable no són del tipus que coneixem a Espanya, els quals ofe-

reixen una programació que busca audiències massives. La televisió per

cable permet sobretot l’existència de canals especialitzats de petites 

emissores locals, o d’associacions, que fan una contribució extraordinària 

a la vertebració de la vida social sobre bases modernes. Aquestes emisso-

res de petites dimensions introdueixen una possibilitat de televisió a la car-

ta, que té una importància social i cultural extraordinària. La possibilitat 

de tenir canals dedicats a finalitats exclusivament educatives seria una 

realitat.

■ S’ha comprovat, amb la liberalització de la televisió generalista a Espa-

nya, que, per poder captar la totalitat o la major proporció de l’audiència,

totes les emissores es veuen lògicament forçades a buscar el mínim denomi-

nador cultural. El descens en la qualitat dels programes s’ha atribuït a la

liberalització, però el problema no l’ha plantejat la introducció de la com-

petència sinó una introducció insuficient de competència. El cable, que en

alguns casos suporta fins i tot més de cent canals, permet atendre audièn-

cies més petites.

■ D’altra banda, les possibilitats que obre el cable no es limiten solament 

a poder disposar d’una enorme oferta de canals de televisió, trencant així la li-

mitació imposada per l’espectre radioelèctric, sinó que, a més a més, s’obren

altres possibilitats enormes per a l’educació a distància, la salut, el telèfon,

la televisió interactiva, les alarmes domèstiques... Amb la tecnologia actual,

un cable és el vehicle per a una varietat enorme de possibilitats i de nous

serveis de telecomunicació.
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■ El Tribunal no ha trobat cap motiu, des del punt de vista de les teleco-

municacions, perquè no s’aprovi a Espanya, al més aviat possible, una llei

de televisió per cable. És més, considera molt negatiu per a l’economia

nacional que no s’aprovi ràpidament. Les possibilitats de competència, de

nous serveis, d’inversió i d’ocupació que permetria una legislació d’aquest

tipus són enormes. Els mals que produeix la falta de legislació i el desenvo-

lupament submergit o il·legal de la televisió per cable són greus i costosa-

ment reversibles. L’Administració disposa d’un avantprojecte de llei, el

qual, complementat amb les normes de competència adequades, constitui-

ria una base de partida.

Recomanació: Aprovar el projecte de llei de televisió per cable en línia

amb les propostes d’introducció de competència d’aquest Informe com

més aviat millor. Regularitzar la situació dels operadors actuals.

B) Aplicació efectiva de les normes liberalitzadores de la CE

■ L’aplicació de les directives comunitàries i d’altres actuacions possibles

encaminades a introduir la llibertat i la competència en el sector constitueix

un paquet de mesures d’amplitud considerable. Però no n’hi ha prou amb la

seva transposició legal, sinó que cal que s’apliquin de manera efectiva.

■ És necessari transposar les directives que materialitzen la liberalització

comunitària de xarxes de dades i xarxa oberta per a línies llogades, entre al-

tres. S’han d’ajustar ràpidament les tarifes de línies llogades als costos.

Aquestes i altres són actuacions que en un curt termini podrien transformar 

el sector.

■ B.1) Pel que fa a la telefonia mòbil, s’explotarà en règim de concurrèn-

cia limitada segons la Disposició addicional vuitena de la LOT. No obstant

això, l’últim paràgraf de la Llei esmentada exigeix que la telefonia mòbil es

presti en règim de monopoli fins al 31 de desembre de 1993. Res no impe-

deix convocar ja el concurs que permetrà que aparegui un segon operador.
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És convenient convocar-lo com més aviat millor per evitar retards inneces-

saris, ja que el sistema començarà a operar efectivament bastant després de

la data en què es falli el concurs.

■ Un altre aspecte, fins i tot més important que l’anterior, es refereix a les

condicions del concurs i a qui hi pot participar. La telefonia mòbil pot aca-

bar sent un competidor de la telefonia tradicional i, consegüentment, és un

assumpte central per a la introducció de la competència en el sector. Com

que es tracta d’un servei que satisfà la mateixa necessitat que el telèfon,

competeix amb el nucli o amb la clau del monopoli de les telecomunica-

cions. Evidentment, aquest servei substitutiu del telèfon és actualment més

car, però la introducció de la competència l’anirà abaratint. Són previsibles

unes reduccions de preu espectaculars.

■ Un altre aspecte a tenir en compte és l’obligatorietat o no, per part del

futur competidor, de dependre dels serveis portadors de Telefónica: les

unions entre les diverses estacions de ràdio, que constitueixen la infraes-

tructura d’aquest servei, haurien de poder ser pròpies o llogades a Te-

lefónica o a un tercer. Si el competidor ha de passar obligatòriament pels

serveis portadors de Telefónica, es troba limitat en les seves possibilitats de

competència. El concurs de telefonia mòbil ha de permetre a l’operador es-

tablir, en les àrees que consideri oportú, la xarxa de connexió esmentada,

tal com s’ha fet, per exemple, a Alemanya. Per a això, de moment, s’hauria

de fer temporalment una interpretació «consensuada» de l’article 23 de la

LOT, fins que no es modifiqui. Per descomptat s’ha de garantir la intercon-

nexió amb la xarxa telefònica normal, així com la neutralitat de les tarifes

aplicades per Telefónica.

■ Finalment, queda la qüestió de decidir si s’ha d’atorgar a Telefónica una

de les llicències de telefonia mòbil. En aquest Informe, el Tribunal es pro-

nuncia clarament en contra d’establir limitacions o condicions a l’actuació

de l’operador monopolista –en el nostre cas, Telefónica–, si bé aquesta ha
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estat la pràctica habitual en els processos d’introducció de la competència

en altres països. Però no hi ha dubte que el Govern tindria l’ocasió, si vol

forçar la competència, d’atorgar llicències de telefonia mòbil a operadors

diferents de Telefónica. Això, naturalment, acceleraria la introducció de

competència en el sistema, però, per les raons exposades, el Tribunal prefe-

reix deixar oberta la possibilitat que Telefónica operi en tots els camps de

les telecomunicacions. En aquest cas és important insistir en la igualtat de

tracte amb els altres operadors. Si Telefónica accedeix a una llicència s’ha

de vigilar que no tingui cap avantatge, que els altres operadors estiguin en

condicions de competir i que la seva oferta en el concurs sigui una de les

millors.

■ Des del punt de vista de la competència, un segon operador en telefo-

nia mòbil, que és la hipòtesi més conservadora, significa un pas important.

Però convé tenir en compte l’aspecte dinàmic del sector. Efectivament, la prò-

xima generació tecnològica de telefonia mòbil ja és a prop i no trigarà gaire

a poder implantar-se. Aleshores es podria ampliar la competència.

Recomanació: Convocar el concurs de telefonia mòbil automàtica en

unes condicions que permetin als nous operadors de competir efectiva-

ment amb Telefónica, sense dependre’n per proveir el servei portador en

exclusiva. Garanties d’interconnexió i de neutralitat de les tarifes de Te-

lefónica amb el competidor.

■ B.2) Les xarxes públiques de transmissió de dades, utilitzades per les

empreses per unir els seus ordinadors amb els terminals operatius; per

exemple, les xarxes de caixers automàtics o les reserves d’avió o ferroca-

rril, s’haurien d’haver obert a la competència des de l’1 de gener passat,

per la imposició de la Directiva CE 90/338.

■ Legalment ja es podria introduir la competència, perquè la reforma

recent de la LOT que transfereix la Directiva ho permet. No obstant això,
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l’important és que s’apliqui efectivament i que la seva aplicació es faci de

manera que no s’estableixin barreres a l’entrada o altres restriccions inne-

cessàries a la competència, permeses per l’art. 22 de l’esmentada Llei. Fins

ara, aquestes xarxes s’havien de contractar amb Telefónica (Servei IBER-

PAC), i del que es tracta és que altres empreses puguin oferir aquest servei

en competència.

■ Amb aquesta recomanació s’introdueix competència en la prestació

d’un servei pels part dels operadors que continuen obligats a utilitzar, en

qualsevol cas, la infraestructura de Telefónica, Retevisión o Correus.

Aquesta liberalització és necessària però insuficient. Per liberalitzar total-

ment aquests serveis cal modificar la LOT.

Recomanació: Desenvolupament de l’article 22 de la LOT, publicant el

Reglament de xarxes de dades, en el qual no s’utilitzi el punt c) de

l’esmentat article –àrea geogràfica– per establir barreres d’entrada que

obliguin a cobertures excessives. Pel que fa al punt d) –mesures de salva-

guarda per a l’operador actual–, no s’ha d’interpretar com una limitació

a la competència. De les altres exigències –punts a) i b)– relatives a pu-

blicitat de les condicions d’oferta i a la interconnexió de les xarxes, no-

més s’ha d’assenyalar-ne l’oportunitat.

A més, en el moment de la publicació del Reglament, haurien d’estar dis-

ponibles els títols habilitadors que preveu la LOT i que facultarien

Retevisión i Correus, únics competidors possibles de Telefónica en l’oferta

de circuits fins a la modificació de la LOT, per subministrar serveis por-

tadors que podrien ser utilitzats per xarxes de dades establertes pels

nous operadors.

■ B.3) Quant a la infraestructura de serveis portadors, es proposa l’adop-

ció immediata de l’oferta de xarxa oberta per a línies llogades. Aquest punt

implica la transposició de la Directiva CE 92/44, que s’ha de fer en tot cas

abans del 5 de juny de 1993, i que consisteix en l’obligació de fer una ofer-
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ta pública per part dels subministradors de serveis portadors –Telefónica,

Retevisión i Correus– d’un conjunt definit de línies de lloguer amb especifi-

cació de condicions de subministrament, com ara qualitats, termini de sub-

ministrament i de reparació i especificacions tècniques i de preus.

■ L’objectiu d’aquesta mesura és introduir transparència en les relacions

entre els operadors econòmics, garantir la no-discriminació i aproximar les

tarifes als costos. Es tracta d’oferir un panorama molt semblant al que seria

un mercat lliure de línies llogades. Ja que la llei no permet encara la com-

petència en el subministrament de línies, qui les pugui oferir haurà de fer-

ho en unes condicions de preu no discriminatòries i ajustades als costos.

Simplement, l’obligació d’ajustar les tarifes als costos comportarà una

reducció molt substancial dels preus. D’altra banda, el futur reglament de

xarxes obertes haurà d’incloure, com obliga l’esmentada directiva, la lliure

disponibilitat de línies digitals d’alta capacitat per a tot tipus de serveis, i

d’aquesta manera s’iniciarà a la pràctica la competència dels sistemes digi-

tals privats de veu i dades amb l’actual servei IBERCOM de Telefónica. Una

primera anàlisi, des del punt de vista del dret de la competència, mostra

que, en aquest moment, el servei IBERCOM, en relació amb els serveis equi-

valents que ofereixen els competidors, sembla que gaudeix de tals avantat-

ges, a causa de l’alt cost de les línies que els competidors han d’arrendar a

Telefónica, que impedirien una competència lleial.

Recomanació: Transposició de la Directiva CE d’oferta de xarxa oberta

per a línies arrendades en un termini breu.

■ B.4) Paral·lelament s’hauria de permetre la revenda de capacitat exce-

dent de servei portador, com es fa a tota la CE, menys a Espanya, Portugal i

Grècia, des del primer de gener de l’any actual 1993.

Recomanació: Aprovar el Reial Decret a què es refereix la Disposició

transitòria primera, punt u, de la LOT, permetent així que els usuaris de
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línies llogades puguin oferir a tercers la revenda de capacitat de servei

portador l’any 1993, en comptes del 1996.

■ Les dues propostes anteriors impliquen que la competència sigui

introduïda per operadors que treballarien sobre la xarxa de Telefónica i la

de la resta de possibles subministradors de serveis portadors, en el seu mo-

ment. Igualment, implica introduir tensió sobre el sistema de subvencions

creuades entre diferents serveis i rebaixar els preus d’alguns serveis que s’a-

justarien als costos.

■ B.5) En funció de l’article 8 de la LOT, que autoritza l’explotació, en

alguna de les modalitats previstes a la Llei, de la utilització del domini pú-

blic radioelèctric a partir de satèl·lits de comunicacions, s’hauria de libera-

litzar el servei de transmissió bidireccional entre satèl·lits i estacions terres-

tres. Això implica donar llicències per establir estacions terrestres de comu-

nicació amb satèl·lits, a empreses o a particulars que les podran utilitzar per

a la transmissió de les seves comunicacions o de tercers en competència amb

els actuals de Telefónica o d’una altra empresa amb drets exclusius, obrint

així la competència en aquest camp.

Recomanació: Liberalització de les comunicacions entre satèl·lits i esta-

cions terrestres.

■ La realització d’aquesta proposta comportaria equiparar-se a França, a

Alemanya i al Regne Unit, i, alhora, també comportaria una disminució de

costos per a diversos tipus d’usuaris dels serveis de telecomunicacions,

entre ells les empreses de televisió tradicional i per cable.

C) Liberalitzar també allò que no imposa el calendari de la CE

■ La introducció de la competència en els serveis a llarga distància és un

altre punt clau de l’estratègia de liberalització, que millorarà la competitivi-

tat de les empreses usuàries a causa de la repercussió que aquests serveis
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tenen sobre els costos. Alhora també es crea una sòlida base empresarial es-

panyola, que permetrà a Espanya accedir a nivells de competència més

amples.

Recomanació: Introduir competència en la transmissió de llarga distàn-

cia, interurbana i internacional, concedint autoritzacions a nous opera-

dors per construir i operar les infraestructures necessàries, i assegurar-ne

la interconnexió amb els seus clients amb mitjans propis o mitjançant

la interconnexió amb les xarxes locals de Telefónica en condicions equi-

tatives.

■ Tant per liberalitzar la llarga distància com per a altres liberalitzacions,

cal modificar la LOT. Per continuar introduint competència en el sector és

absolutament imprescindible un canvi en la LOT addicional al que ja s’ha

fet recentment. Com ja s’ha mostrat en el passat, la LOT feia impossible,

fins i tot, emprendre la mínima liberalització imposada per la CE.

Recomanació: Modificació de la Llei d’Ordenació de les Telecomunicacions

per permetre la competència en tot tipus de servei. Estendre el sistema

vigent d’atorgament d’autoritzacions per als serveis de valor afegit a la

resta dels serveis de telecomunicacions, en comptes dels seus sistemes res-

trictius actuals. L’autorització ha de ser el règim d’aplicació general i la

concessió ha de ser el règim excepcional, només aplicable quan per raons

tècniques hi hagi una limitació quantitativa al possible nombre de llicèn-

cies; per exemple, per la limitació de l’espectre radioelèctric. A més, és ne-

cessari derogar els articles que exigeixen la prestació de serveis en règim

de monopoli i altres d’índole similar que restringeixen la competència.

D) Mantenir el monopoli local de veu

■ De moment, per raons de prudència, el Tribunal s’inclina a excloure de

la seva proposta de liberalització el monopoli de veu local, és a dir, el telè-

fon per a usos domèstics. Ha de quedar ben clar que aquest manteniment
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del monopoli només es refereix al bucle local, ja que la transmissió a distàn-

cia, interurbana i internacional, ha de quedar lliure, com ja s’ha exposat

anteriorment.

■ La raó per proposar l’ajornament de la liberalització d’aquest segment no

es basa en arguments concurrencials. Simplement, és deguda al seguiment

del principi que guia el Tribunal de donar sempre suport a les seves reco-

manacions sobre experiències suficientment contrastades. En aquest aspec-

te, les experiències revisades no semblen prou assentades. No obstant això,

com que no hi ha raons lògiques per no liberalitzar-lo, la liberalització

d’aquest segment ha de ser el camí a seguir en el futur, i així s’ha de tenir

en compte quan es faci la reforma legal. El Tribunal, però, considera que en

aquest moment no l’ha de recomanar, essent una qüestió que caldrà revisar

més endavant.

■ En un sector amb una tecnologia tan renovadora i amb una dinàmica tan

accelerada, les propostes d’introducció de competència s’han de revisar a

intervals no massa separats en el temps. D’altra banda, aquest aspecte està

en discussió en el si de la CE. La reforma proposada pel Tribunal segueix el

camí comunitari i implica um canvi de ritme per situar-se darrera dels paï-

sos liberalitzadors capdavanters, però el Tribunal no proposa col·locar

Espanya en el primer lloc de la liberalització.

Recomanació: Mantenir, de moment, el monopoli en el servei de telefo-

nia local per a l’usuari domèstic. No obstant això, en la modificació

legal s’ha d’introduir la possibilitat de competència per poder aplicar-la

en el moment oportú.

Apèndix: Examen d’alguns arguments en contra de la liberalització

de les telecomunicacions

■ En els altres sectors estudiats en aquest Informe no s’ha cregut necessari

justificar per què no s’han considerat acceptables els arguments utilitzats
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en contra de la introducció de la competència. Però, atesa la importància

del sector de telecomunicacions, el Tribunal ha considerat interessant

exposar, encara que de manera molt resumida, la seva valoració dels princi-

pals arguments que habitualment s’esgrimeixen per retardar la liberalitza-

ció de les telecomunicacions a Espanya.

■ En primer lloc, convé tenir en compte que, com que es tracta d’un sec-

tor amb tecnologia complexa i desconeguda per gairebé tothom, tret dels

especialistes, és molt freqüent donar arguments en contra de la liberalitza-

ció basats en una suposada dificultat o impossibilitat tècnica, o bé en 

el major cost que implicaria la competència a causa de les economies 

d’escala.

■ El Tribunal, després d’una àmplia i variada consulta de la literatura d’eco-

nomia de les telecomunicacions i després de les entrevistes amb operadors

de telecomunicacions amb drets monopolistes, empreses d’equip, usuaris i

reguladors, tant espanyols com comunitaris i nord-americans, ha comprovat

que ningú no ha ofert arguments en contra de la liberalització basats en

raons tecnològiques. En canvi, les raons tecnològiques, l’explosió de noves

tecnologies alternatives, és l’argument més fort a favor de la liberalització

d’aquest mercat. Per tot això, la llista no exhaustiva que s’ofereix a conti-

nuació no conté arguments basats en raons tècniques.

a) Preus

Argument:

■ En el cas d’Espanya hi ha una gran diferència entre el preu de les tru-

cades de llarga distància i les locals. En el moment en què hi hagi com-

petència, les trucades de llarga distància baixaran de preu espectacular-

ment i això farà inevitable que pugin de preu les trucades locals. Si el

Govern vol continuar mantenint barates les trucades locals serà impossi-

ble la desmonopolització, ja que el monopoli és l’única manera de man-

tenir aquesta subvenció creuada.
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■ Per començar convé assenyalar que totes les tarifes de Telefónica, amb

l’única excepció de les tarifes urbanes, estan entre les més altes d’Europa.

Les tarifes urbanes estan entre les més baixes.

■ En la nostra opinió, l’estructura actual de preus a Espanya no és un argu-

ment en contra sinó a favor de la competència. La liberalització obligarà

Telefónica a reduir el preu de les trucades a llarga distància i el preu de tots

els serveis a empreses. Pel que fa a les trucades locals, és difícil dir a priori

el què passarà. És veritat que en alguns casos, com al Regne Unit, han pujat

després de la liberalització. En canvi en altres, com als Estats Units, i sobre-

tot al Japó, els preus de les trucades locals es van mantenir a nivells molt

baixos després de la liberalització. El manteniment de preus baixos en les

trucades locals és una decisió política que no té res a veure amb la com-

petència.

■ A més, cal adonar-se que l’aparició de la competència és un fenomen

lent. El fet que es deixi operar a altres companyies en el sector de trucades

a llarga distància no significa que puguin fer-ho de la nit al dia. Necessiten

emprendre una inversió important, desenvolupar una política comercial,

etc. Per tant, el monopoli podrà mantenir preus elevats d’aquests serveis

durant algun temps encara que s’hagi liberalitzat el sector corresponent.

■ La nostra recomanació sobre aquesta qüestió és que a Espanya es faci 

el que s’ha fet en altres països. Que s’observi si la competència efectiva-

ment va reduint el preu de les trucades de llarga distància, i el preu de les

trucades locals es modifici només si és necessari. Això no té per què 

ser necessari, ja que els increments de productivitat que es produeixen 

així que s’introdueix la competència en les telecomunicacions és espec-

tacular. Si fos necessari, es podria anar dosificant molt gradualment l’aug-

ment de preu de les trucades locals, que sempre seria moderat. Sigui com

sigui, la factura global del telèfon per al consumidor mitjà baixarà amb la

liberalització.
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■ En qualsevol cas, s’hauria d’advertir l’empresa monopolística que, 

si insisteix en la pressió per augmentar les tarifes urbanes, seria igual-

ment lògic liberalitzar i permetre la competència en aquest sector. No 

s’ha d’oblidar que l’únic sector que no es proposa encara liberalitzar és el 

del telèfon domèstic en les trucades locals, on, per tant, subsisteix el mo-

nopoli.

b) Els objectius públics (equilibri regional, universalitat, etc.)

Argument:

■ El monopoli es preocupa d’atendre objectius socials, i, en canvi, les

empreses en lliure competència s’ocuparan exclusivament d’aquella part

del mercat que és més lucrativa i no s’ocuparan dels objectius socials.

■ El Tribunal ha expressat al llarg d’aquest Informe que l’objectiu, i no tan

sols per a les telecomunicacions, ha de ser introduir competència i a la ve-

gada mantenir –i fins i tot millorar– l’atenció als objectius socials. Amb la

proposta de la liberalització que s’ha fet, això es pot aconseguir fins i tot

amb gran avantatge per al consumidor. En un primer moment, mentre el

monopoli no perdi una quota significativa de mercat, continuarà afrontant

com abans els objectius socials. En un moment posterior –que pot ser

d’aquí a dotze o quinze anys– en què comenci a reduir-se apreciablement la

seva quota de mercat, el Govern podria distribuir aquestes càrregues entre

tots els competidors. Per tant, introduir competència no significa abando-

nar o disminuir la consecució dels objectius socials. És més, en el moment

en què, per exemple, la instal·lació de telèfons rurals o l’atenció a sectors

desfavorits s’ofereixi a totes les empreses en competència, passarà que el

cost d’atendre aquestes necessitats socials disminuirà, amb la qual cosa no

tan sols es mantindran els objectius públics sinó que, a més, al contribuent

li costarà menys que abans.

■ La cobertura universal es pot aconseguir en monopoli i en competència,

i no hi ha cap raó que aconselli restringir la competència per aconseguir-la.
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N’hi ha prou amb una regulació adequada, com ho demostra l’experiència

d’altres països.

c) L’amortització de les inversions de Telefónica

Argument:

■ La competència permetrà que les noves empreses, gràcies a l’avenç de

la tecnologia, puguin fer inversions molt menys costoses que les que

anteriorment havia fet Telefónica. En conseqüència, s’ha de retardar la

liberalització perquè Telefónica tingui temps d’amortitzar les seves anti-

gues inversions.

■ És veritat que les noves tecnologies permeten atendre les necessitats de

telecomunicacions a costos molt inferiors als de les tecnologies antigues.

Però això no es pot utilitzar com a argument per frenar la incorporació de

noves tecnologies. No es pot frenar el progrés pel fet que una empresa no

hagi amortitzat les seves antigues inversions. Segurament quan es va intro-

duir l’automòbil encara no estaven amortitzades les inversions en carrosses,

carros, diligències, etc., però ningú no va dir pas que calgués esperar un

temps abans de deixar en llibertat la construcció d’automòbils per poder

amortitzar les inversions en altres mitjans de locomoció. Per al país, el cost

d’esperar i de retardar la introducció de noves tecnologies mitjançant les

noves inversions és superior al de qualsevol sistema que s’adopti per fer

front a allò que quedi per amortitzar de les inversions obsoletes de

Telefónica.

d) Els efectes de la liberalització en la indústria 

subministradora

Argument:

■ La liberalització dels serveis farà que les empreses de serveis de teleco-

municacions vulguin comprar els seus equips a qui els ofereixi més

barats. Si la indústria local és ineficient en sortirà perjudicada, ja que es

reduirà el nombre de comandes.
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■ Aquest argument és avui molt dèbil, gràcies al fet que, últimament,

Telefónica ha avançat molt en la diversificació de les seves fonts de proveï-

ment i en la reducció del cost dels seus subministraments, cosa que ha obli-

gat la indústria establerta a Espanya a exportar.

■ D’altra banda, es pot entendre que aquest argument s’utilitzi a països

que disposen de multinacionals en el sector d’indústries subministradores

d’equip telefònic, però no és assumible en el cas d’Espanya. En el cas d’Es-

panya no hi ha una indústria important pròpiament nacional, i l’única possi-

bilitat que sorgeixi és, precisament, que es liberalitzi el sector.

■ En la nostra opinió, el Govern pot continuar ajudant el sector proveïdor

com ho està fent ara, subvencionant-li l’exportació –que en alguns casos ja

ha arribat al 40% de les seves vendes, mentre que les vendes a Telefónica ja

són només de l’ordre del 60%–, sense necessitat de paralitzar la liberalitza-

ció de les telecomunicacions a Espanya. A més, no és clar que les multina-

cionals i les altres petites empreses espanyoles del sector no es puguin

beneficiar també de la liberalització de les telecomunicacions a Espanya.

Certament, la liberalització dels serveis de telecomunicació introdueix

immediatament la competència en el sector del subministrament d’equips

per a telecomunicacions, amb la qual cosa aquestes empreses estaran obli-

gades a vendre a preus competitius. Això no és negatiu, perquè a més es

podran defensar, pels procediments adequats i establerts, de les empreses

estrangeres que facin dumping. Tampoc no s’ha d’oblidar que la liberalitza-

ció augmenta la demanda total de subministraments per a telecomunica-

cions, sobretot en un primer moment, en què hi haurà un augment gairebé

espectacular de la inversió.

■ La liberalització de les telecomunicacions pot ser enormement positiva

per a la indústria subministradora, com va passar amb la indústria auxiliar

de l’automòbil quan es va permetre que noves empreses automobilístiques

comencessin a produir a Espanya. Això va portar la indústria auxiliar de
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l’automòbil espanyola a fer un salt espectacular en quantitat i en qualitat.

Però, tot i admetent que hi hagi raons per argumentar que la liberalització

pot comportar algunes dificultats per a la indústria subministradora

d’equips, els costos de mantenir el monopoli per al total de la indústria

espanyola són incomparablement més alts que les dificultats causades a

unes empreses relativament petites.

e) Els efectes sobre Telefónica

■ La proposta de liberalització de telecomunicacions elaborada pel Tri-

bunal ha procurat oferir prou garanties perquè Telefónica no tingui proble-

mes durant la transició a la competència. No obstant això, s’han exposat al-

guns arguments que val la pena considerar.

L’equilibri financer i els petits accionistes

Argument:

■ Si el Govern no apuja els preus de les trucades locals, i en canvi, a causa

de la competència, abaixa els preus de les trucades a llarga distància, els

ingressos de Telefónica es poden comprimir de manera important i això pot

alterar el seu equilibri financer. Si hi ha una compressió dels ingressos de

Telefónica, la cotització de les accions caurà i ho patiran els petits accionistes.

■ La proposta de liberalització elaborada pel Tribunal ha partit de la condi-

ció que Telefónica pugui passar sense problemes financers a la situació de

competència. No obstant això, no hi ha cap dubte que la liberalització com-

portarà una pressió sobre la gestió de Telefónica, ja que això és justament

el que es pretén en introduir la competència.

■ Com s’ha assenyalat, en el marc de la proposta del Tribunal, l’Admi-

nistració pot regular perfectament els ingressos de Telefónica. Encara que pot

no ser necessari, la proposta permet al Govern apujar moderadament les tru-

cades locals i, per tant, l’equilibri financer de Telefónica no pot estar en

perill. Aquest és un dels avantatges de fer la liberalització ara i no quan ens
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vingui imposada des de fora, ja que aleshores ni Telefónica ni el Govern

espanyol tindran cap marge de maniobra. D’altra banda, la liberalització de

les telecomunicacions a d’altres països ha provocat que les empreses de tele-

comunicacions augmentin els seus guanys, i el que preocupa els reguladors

és reduir suficientment els preus dels serveis de telecomunicacions per impe-

dir que els comptes de resultats d’aquestes empreses creixin excessivament.

Efectes sobre l’ocupació

Argument:

■ La liberalització pot obligar a fer un ajust en l’ocupació de Telefónica.

■ Certament, la nova tecnologia de telecomunicacions permet donar uns

serveis millors i més barats amb menys ocupació. Aquesta és una de les raons

que ha portat alguns països a liberalitzar les telecomunicacions: induir incre-

ments de productivitat en l’operador monopolístic. A Espanya, en relació

amb l’ocupació, en els últims deus anys han tingut lloc dos moviments en

sentit invers. En els primers anys de la dècada dels vuitanta, Telefónica es va

comportar com una empresa en situació de competència i va reduir la seva

ocupació. Però, durant els últims anys, el nombre d’empleats ha augmentat

bastant. A pesar d’aquest augment, si fem comparacions amb altres operadors

estrangers no es pot dir que Telefónica sigui una empresa sobredimensionada

pel que fa a l’ocupació, i per aquest motiu la liberalització proposada no

tindrà efectes sobre l’ocupació de Telefónica. A més, s’ha de tenir en compte

que, en permetre la creació de noves empreses de telecomunicacions, lògica-

ment augmentarà l’ocupació total del sector de telecomunicacions, com

demostra l’experiència dels països que han liberalitzat.

Disminució de quota de mercat

Argument:

■ La liberalització de telecomunicacions va en contra de la dimensió de

Telefónica. La reducció de les dimensions de Telefónica perjudicarà la seva

competitivitat.
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■ No és aquest l’objectiu de la liberalització proposada, i la millor prova és

que, a diferència del que s’ha fet en altres països, el Tribunal no proposa

«trencar» Telefónica en diverses empreses. Els problemes de la falta de com-

petència en les telecomunicacions a Espanya no són deguts a les dimensions

de Telefónica. Ni tant sols a la seva quota de mercat. El que és important és

com una empresa adquireix una gran quota de mercat. Si una empresa adqui-

reix una gran quota de mercat perquè s’ocupa d’oferir productes interes-

sants o perquè té un tracte exquisit amb els clients, o perquè ofereix preus

competitius, etc., hem de donar la benvinguda a aquesta quota de mercat. El

problema és quan la quota de mercat es manté alta perquè s’utilitza la llei i la

força de l’Estat per impedir que altres actuïn en aquest negoci. Els problemes

que crea una empresa que té un monopoli no són deguts al fet que tingui

una quota de mercat elevada, sinó a la manera com s’aconsegueix aquesta

quota. No és el mateix que l’aconsegueixi per la seva habilitat comercial que

ho faci a base d’excloure els competidors amb la força de la llei.

■ Respecte al que passarà de fet amb la quota de mercat de Telefónica si

s’aprova la liberalització de les telecomunicacions proposada pel Tribunal,

el més normal és que disminueixi. No obstant això, l’exemple anglès ens in-

dica que, després de gairebé una dècada, la quota de mercat de British Tele-

com continua estant encara a nivells altíssims –al voltant del 90%–, segons

els mercats. I, al mateix temps, el major creixement del mercat induït per la

liberalització ha compensat en excés la pèrdua de quota. Abans de la intro-

ducció de competència, British Telecom era una empresa més endarrerida

que Telefónica. Avui, gràcies al salt que ha fet en competitivitat, està prepa-

rada per competir en els mercats més difícils, com el dels Estats Units.

f) Retardar la competència per preparar-se per a la competència 

Argument:

■ Si es retarda la liberalització del monopoli de les telecomunicacions a

Espanya, Telefónica aprofitarà aquest temps per preparar-se per quan

arribi la liberalització.
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■ Aquest és el vell argument que la indústria ha utilitzat a Espanya i a

d’altres països per retardar la liberalització. S’argumentava que la indústria

espanyola no podia competir amb l’estrangera, i que calia protegir-la durant

algun temps perquè es preparés per a la competència. Un vegada fos prou

forta ja podria competir, i per tant el Govern podria liberalitzar. Els resultats

d’aquesta política a la indústria han estat nefastos a tots els països que l’han

aplicada. I el mateix passarà si s’aplica als serveis. Les empreses només es

tornen competitives quan se les sotmet a la competència. La competència

obliga a fer els ajustos necessaris per adequar la seva gestió a la de la com-

petència. Aquests ajustos són difícils de fer fins i tot quan s’està en situació

de competència, però, com demostra l’experiència, és impossible fer-los si

la competència no ha arribat. Si no s’introdueix la competència ara, les mi-

llores de gestió es faran quan sigui massa tard.

g) Qualitats

Argument:

■ La qualitat del servei és més baixa als països que han introduït la

competència en el sector de telecomunicacions.

■ No cal entretenir-se gaire a rebatre aquest argument, perquè és absoluta-

ment fals. L’experiència demostra que les qualitats i l’atenció a l’usuari, sigui

quin sigui el sistema amb què es mesuren, milloren en passar d’una situació

de monopoli a una situació de competència.

■ De vegades aquest argument es basa en el fet que alguns països que

estan en una situació de monopoli tenen unes qualitats bones. El problema,

en aquests casos, no és la qualitat sinó el cost al qual l’aconsegueixen. Per

posar un exemple, ningú no dubta que l’avió comercial més ràpid del 

món ha estat el Concorde, però a ningú, ni als més rics, els interessa su-

portar el cost d’aquesta millora de qualitat, i així ho acaba pagant el con-

tribuent. La desconnexió amb la demanda porta el monopoli a oferir, gaire-

bé sempre, una qualitat pitjor. En els casos excepcionals en què això no
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s’esdevé i la qualitat és alta, la desconnexió amb la demanda la sol pagar 

el contribuent.

h) Ningú no hi estarà interessat

Argument:

■ No cal, per exemple, regular el cable a Espanya perquè, com ha passat

en algun país, ningú no estarà interessat en aquest negoci.

■ És veritat que en algun país europeu no s’ha desenvolupat extensament

l’ús del cable, però és perquè ha estat la pròpia regulació la que n’ha frenat

el desenvolupament. Però, en qualsevol cas, aquesta no és raó suficient per

acceptar l’argument, perquè no sabem què és el que podria passar a Es-

panya. Si, un cop liberalitzat un sector, ningú no està interessat a desenvolu-

par-lo, això és un problema de les empreses. Però el que no es pot fer és

mantenir la prohibició d’emprendre aquest tipus de negocis.

■ A més, en el cas concret d’Espanya, l’argument encara és més dubtós.

L’espanyol és un dels ciutadans europeus que consumeix més hores de tele-

visió. Fins i tot sense regulació del cable, a Espanya ja hi ha 1.600.000 llars

que reben la televisió a través d’aquest mitjà.

i) Complexitat del sector

Argument:

■ Es reconeix que la llibertat és una bona norma per ordenar la pro-

ducció dels béns industrials o agrícoles, però s’argumenta que, a causa

de la seva complexitat, el sector de telecomunicacions ha d’estar forta-

ment regulat.

■ Això, en part, és veritat: la complexitat d’un sector obliga a una regula-

ció més complexa i detallada de la que regula altres sectors. Però el que no

demostra aquest argument és que aquesta regulació hagi de suprimir la

competència. L’exemple més evident per comprovar com és d’innecessari
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suprimir la competència en un sector complex és el del sistema financer. El

sistema financer és un sector d’una complexitat extrema i d’una importàn-

cia transcendental. La sensibilitat de tot el sistema econòmic envers els pro-

blemes del sistema financer és enorme. D’aquí ve que es necessiti un enor-

me nombre de regles i una forta dosi d’intervenció per part de l’Estat. Però

això no significa que hi hagi d’haver un sol banc, o una sola societat de bor-

sa, o una sola companyia d’assegurances al país, ni que es prohibeixi a d’al-

tres empreses operar en aquest negoci. La liberalització del sistema financer

ha establert un conjunt de regles que han de complir tots els operadors,

però ha deixat que hi hagi competència entre els diferentes operadors. En

conclusió, la complexitat d’un sector –i el de telecomunicacions és un sec-

tor complex– obliga a una regulació complexa, però no a una regulació en con-

tra de la competència.

j) La CE no obliga a liberalitzar

Argument:

■ La CE només obliga a liberalitzar mínimament el sector de telecomu-

nicacions. En conseqüència, Espanya només ha de liberalitzar allò a què

l’obliga la CE.

■ Aquest argument és el mateix que també es va donar en el cas de la libe-

ralització de les professions col·legiades. La resposta a l’argument també és

la mateixa: les exigències de liberalització de la CE són mínimes obligatò-

ries per als països membres, però no prejutgen la conveniència que cada

país emprengui polítiques més àmplies de liberalització d’acord amb els

seus interessos nacionals, sobretot si, com en aquest cas, coincideixen amb

els objectius comunitaris a llarg termini.

■ La CE ha obligat els països membres a liberalitzar moderadament les tele-

comunicacions, i el programa de liberalització que s’està discutint ara és

lent i no s’ocupa de la qüestió essencial que són les infraestructures. Aquesta

política ve determinada per alguns països d’Europa als quals no interessa
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una liberalització més ràpida. Això no és un argument perquè Espanya no

liberalitzi immediatament les telecomunicacions. Els espanyols han de deci-

dir ells mateixos si els interessa liberalitzar i desenvolupar el sistema de te-

lecomunicacions ara, i no pas esperar que se’ls imposi des de Brussel·les.

k) Alguns països desenvolupats mantenen el monopoli

Argument:

■ A Europa hi ha dos països importants que han optat per retardar la

liberalització de les telecomunicacions. Espanya ha de seguir el model

d’aquests països i retardar la liberalització.

■ Cal veure que aquests països tenen dues característiques que no té Espa-

nya. D’una banda, són països que tenen una indústria subministradora na-

cional molt important i creuen que l’obertura dels seus mercats afectaria

negativament aquestes indústries. La segona raó és que, comparats amb Es-

panya, són països rics i es poden permetre el luxe d’afrontar els costos de

retardar la liberalització. El monopoli és un luxe en la mesura en què signifi-

ca assignar ineficaçment els recursos d’un país, i per tant malgastar-los. Amb

el monopoli, aquests països aconsegueixen mantenir nivells i qualitats de

serveis semblants als dels països de lliure competència, però amb despeses

d’inversió, de vegades, excessives.

■ El cas d’Espanya és un cas completament diferent al d’aquests dos paï-

sos. Espanya no té pràcticament cap indústria nacional subministrado-

ra d’equips de telecomunicacions, sinó només una dèbil presència d’al-

gunes plantes de les multinacionals d’aquests països europeus. Els in-

teressos d’Espanya s’han de centrar a reduir ràpidament els costos de tele-

comunicacions per disminuir els costos de la indústria que dóna treball a

tres milions de treballadors. Això, certament, exercirà una pressió cap a la

bona gestió i la competitivitat sobre la indústria multinacional d’equips de

telecomunicació que està present a Espanya i que ocupa un total de vint

mil persones.

217



■ L’altra raó per no seguir l’exemple d’aquests dos països és que Espanya

no és un país ric, i no es pot permetre el luxe de retardar la liberalització.

No és estrany que siguin països com el Regne Unit o Espanya els que s’han

de plantejar la liberalització de les telecomunicacions, ja que són països rela-

tivament menys rics dins d’Europa. Aquests països, si volen desenvolupar les

seves telecomunicacions, no tenen altra opció que la de la liberalització, ja

que no són capaços d’obtenir de l’Estat les quantitats ingents de diners que

fan falta per emprendre les enormes inversions necessàries per desenvolu-

par aquest sector. S’entén, doncs, que els dos països més rics d’Europa

puguin retardar cinc o deu anys els processos de liberalització, però aquests

cinc o deu anys són crucials per a la indústria espanyola, la qual no pot

suportar els costos de retardar la liberalització de les telecomunicacions.
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7. LA COMPETÈNCIA EN ELS TRANSPORTS

7.1. Introducció

■ Tret del cas del transport aeri, la Llei reguladora del qual (Llei de navega-

ció aèria) és de l’any 1960, les altres modalitats de transport han estat regu-

lades en anys recents. Així, el transport terrestre, en les seves diferents

modalitats de transport públic i privat de viatgers i mercaderies per carrete-

ra, transport ferroviari i transport per cable, ha estat regulat per la Llei

d’ordenació del transport terrestre, de 1987, i el transport marítim per la

recent Llei de ports i de la marina mercant, de 1992.

■ Davant de l’antiga normativa, que es podria qualificar d’excessiva-

ment intervencionista per part de l’Administració, les noves lleis esmenta-

des impliquen un avenç important en matèria d’obertura a la lliure com-

petència dels sectors que regulen. Efectivament, tant la Llei d’ordenació 

del transport terrestre com la nova Llei de la marina mercant, recullen en

les seves exposicions de motius i en els seus textos articulats, múltiples re-

ferències al fet que el règim bàsic en què s’ha de desenvolupar l’activitat

del sector és el de l’economia de mercat i de la lliure competència. Així

mateix, la tendència liberalitzadora ha estat present a les últimes disposi-

cions legislatives que adapten la normativa reguladora del transport aeri a

les directrius de la CE.

■ A la pràctica, però, és freqüent que la normativa de desenvolupament

d’aquesta legislació introdueixi restriccions importants a la competència.

En relació amb això, cal tenir present que la Llei 5/1987 estableix una dele-

gació de competències pel que fa a la regulació dels transports terrestres

per carretera i per cable en favor de les comunitats autònomes.
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7.2. Anàlisi i recomanacions per a les modalitats 
de transport estudiades

7.2.1. Transport aeri

■ El transport aeri presenta a Espanya com a principal característica dife-

renciadora el fet de ser fonamentalment un transport de viatgers. El trans-

port de mercaderies per aquest mitjà té la consideració d’accessori de

l’anterior, i no té entitat significativa. Altres notes que també han carac-

teritzat aquesta modalitat de transport són la seva internacionalització, el

fet d’haver estat lligat a nocions de sobirania i el d’estar molt intervingut.

■ Al llarg de la història d’aquesta modalitat de transport a Espanya, hi han

estat presents tots els règims d’explotació. Al principi, el sistema impe-

rant era el de la lliure competència. Més tard, en l’etapa de la postguerra, 

la Llei de 7 de juny de 1940 va establir un règim de monopoli en favor

d’IBERIA, que pocs anys després va ser desvirtuat en admetre’s junta-

ment al trànsit de línia regular, un trànsit «irregular» que es desenvolu-

pava en règim de lliure competència (Decret de 14 de juny de 1946).

Sorgeixen així algunes companyies privades, entre les quals destaca 

AVIACO, que amb el temps acabaran desapareixent o integrant-se en l’òr-

bita d’IBERIA. Amb la Llei de navegació aèria de 1960, s’estableix un siste-

ma de concessió per concurs públic per a l’explotació de línies regulars.

No obstant això, una disposició transitòria d’aquesta Llei permetia que les

companyies nacionals autoritzades per fer serveis de línia regular conti-

nuessin la seva explotació fins que el Govern decidís renovar-les, cosa que

no es va fer mai.

■ Pel que fa a la seva estructura empresarial, el transport aeri està integrat

pel grup IBERIA de naturalesa pública i per un grup reduït de companyies

de vols xàrter, de naturalesa estrictament privada.
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■ El transport interior peninsular de línia regular el fan fonamentalment

IBERIA, que opera a les grans rutes, i AVIACO, que desenvolupa la seva acti-

vitat en la resta. El transport insular es reparteix entre el grup IBERIA i les

companyies de vols xàrter. El transport interinsular pràcticament està en

mans del grup IBERIA a través de la companyia BINTER. El transport inter-

nacional i el turístic estan oberts a totes les companyies, però en aquest

últim, pel que fa a l’àmbit europeu, les companyies xàrter tenen un gran

pes específic.

■ La idea de la necessitat d’una forta regulació és present en la majoria

dels països del món, i no es trenca fins que, al final dels setanta, els demò-

crates introdueixen la desregulació als Estats Units d’Amèrica. L’experiència

americana, sens dubte controvertida, ha produït l’efecte de millorar els

resultats del mercat en relació amb el punt de partida, cosa que ha permès

un augment de productivitat que ha afavorit la reducció del preu dels bit-

llets en un 40% i un substancial increment del nombre de persones que uti-

litzen aquest mitjà per desplaçar-se. Aquests efectes positius s’han produït a

pesar d’un augment en la concentració experimentada en aquest mercat, i

de la proliferació de pràctiques predatòries. Però el que no es pot negar és

que aquesta experiència ha propiciat que altres països s’hagin llançat a una

política de cels oberts o hagin propugnat una política de liberalització pau-

latina, com passa a la CE.

■ En concret, la CE, considerant que el sistema de regulació del transport

aeri a Europa no beneficiava ni els interessos generals ni els dels consu-

midors, va iniciar, a partir del 1987, una política esglaonada per introduir

un grau de competència més gran en els mercats aeris. De moment, aques-

ta liberalització s’acaba el 1992 amb l’aprovació de l’anomenat «tercer

paquet aeri».

■ Les línies directrius d’aquestes mesures es poden sintetitzar de la manera

següent:
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– Llibertat d’accés al mercat i establiment de nous sistemes de concessió de

llicències a les companyies aèries.

– Llibertat de fixació de tarifes que hauran d’estar en relació amb els costos

i amb l’estratègia comercial de cada companyia aèria.

– Supressió dels acords de capacitat entre les companyies de bandera i

desaparició dels repartiments de mercat.

– Harmonització de les normes de seguretat aèria, reserves de places, regu-

lació de la professió de pilot, contaminació aèria, responsabilitat civil, etc.

– Supressió de les subvencions estatals a les companyies aèries.

■ Tota aquesta normativa incidirà substancialment en el nostre país a par-

tir d’aquest any 1993, si bé cal tenir en compte que el tràfic intern de cabo-

tatge no es liberalitzarà definitivament fins al 1997. Fins aleshores, cada

Estat membre podrà organitzar lliurement el seu procés d’adaptació a la

normativa comunitària.

■ Aquest calendari, a diferència de l’establert per a altres sectors, és ràpid i

efectiu. No obstant això, cal examinar si, per estar en millors condicions de

competir en el marc internacional, pot resultar convenient haver experi-

mentat amb anterioritat la competència a l’interior de les nostres fronteres.

Aquesta política ha estat desenvolupada al si de la CE pel Regne Unit, amb

èxit notable, i hauria de ser considerada com una referència a seguir pel

nostre país, on es compta amb un sector privat incipient però modern que

ha demostrat la seva eficiència en transportar, l’any passat, 6 milions de pas-

satgers contra els 20 milions transportats pel sector públic.

■ Les principals restriccions a la llibertat de competència detectades en

l’estudi d’aquest sector són les següents:

a) Falta de llibertat d’accés al mercat del transport aeri.

b) Tarifes intervingudes per l’Administració.
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c) Explotació en règim de monopoli dels serveis d’assistència en terra a les

aeronaus, als viatgers i a les mercaderies («handling»).

d) Control monopòlic dels horaris de sortida i d’arribada dels vols («slots»).

e) Restriccions d’accés als sistemes informàtics de reserves.

■ Sobre aquestes restriccions versen les nostres recomanacions.

Recomanacions

A) Trànsits

■ La publicació recent, el mes de gener de 1993, d’una Ordre Ministerial

per la qual s’estableixen els criteris i procediments per a l’autorització de

serveis aeris comunitaris, com també per a l’enregistrament de les seves ta-

rifes, ha comportat:

a) El lliure accés de les companyies aèries amb llicència espanyola als ser-

veis aeris regulars de passatgers en el territori nacional, cosa que signifi-

ca, d’una banda, la llibertat total per establir noves rutes (no servides an-

teriorment per una altra companyia) i, d’una altra banda, la possibilitat

d’entrar a prestar serveis aeris regulars a les rutes existents sempre que

s’estableixin d’acord amb criteris de complementarietat (densitat del

trànsit i freqüències i horaris globalment disponibles al públic) i coor-

dinació intermodal, i utilització més eficaç dels recursos i infraestructu-

res disponibles, els quals seran apreciats per la Direcció General d’Avia-

ció Civil. 

b) El lliure accés de les companyies amb llicència espanyola als serveis aeris

no-regulars de passatgers i a la comercialització d’un percentatge de pro-

ductes «només seient» («seat only») en els vols que facin.
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c) El lliure accés de les companyies amb llicència comunitària, en règim de

cabotatge consecutiu per a les línies interiors peninsulars, interinsulars,

entre la península i les illes Balears o Canàries i entre la península i

Melilla, ja servides per altres companyies, amb el límit del 50% de la

capacitat ofertada.

Recomanació:

■ No cal, doncs, fer noves propostes de liberalització en aquest apartat,

ja que les mesures adoptades es consideren suficients.

B) Tarifes

■ Així mateix, la posada en funcionament a Espanya, des de l’1 de gener

de 1993, de l’anomenat «tercer paquet aeri» de la CE també ha comportat la

liberalització de les tarifes aèries.

Recomanació:

■ No cal, doncs, fer noves propostes de liberalització en aquest apartat,

ja que les mesures adoptades es consideren suficients.

C) Servei d’assistència en terra a les aeronaus, viatgers i mercaderies

(«handling»)

■ Aquest servei ha estat assumit per l’Estat que n’encomana l’execució a

l’organisme autònom Aeroports Nacionals (actualment, AENA), de confor-

mitat amb el que disposa el Decret 3562/1972, de 23 de desembre.

■ L’Ordre de 18 d’octubre de 1973, de desenvolupament del Decret 

anterior, estableix el règim jurídic del «handling» i permet que aquest 

servei sigui prestat directament per AENA o bé per una empresa mitjan-

çant concessió administrativa atorgada a través d’un concurs públic, tot

això sense perjudici que coexisteixi amb qualsevol dels anteriors siste-
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mes l’anomenat «autohandling» o servei que una companyia es presta a si

mateixa.

■ En cap d’aquestes disposicions no es determina que el servei s’hagi 

de prestar per un sol operador en règim d’exclusiva. En vista d’aquesta 

circumstància, AENA va convocar, el setembre de 1992, un concurs per a

l’adjudicació en règim de concessió dels sistemes de «handling» als aero-

ports espanyols. El concurs ha estat guanyat per l’empresa IBERIA, que 

era l’anterior concessionària en règim d’exclusiva a tots els aeroports na-

cionals, tot i que havia cedit els serveis de «handling» d’alguns d’ells a la

seva filial AVIACO. No obstant això, a les bases del concurs es preveia la

possibilitat d’introduir un segon operador de «handling» en determinats

aeroports.

Recomanació:

■ Introduir, com més aviat millor, un segon operador de «handling»

almenys als aeroports de primera categoria i liberalitzar totalment el

servei de recepció i d’atenció al passatger. Autoritzar l’«autohandling» a

tots els aeroports nacionals.

A mitjà termini seria convenient liberalitzar completament els serveis

d’assistència en terra a les aeronaus, als viatgers i a les mercaderies per

diversificar l’oferta.

E) Horaris de sortida i d’arribada dels vols («slots»)

■ L’adjudicació dels «slots» necessaris per als diferents serveis aeris, re-

gulars o no, en el trànsit nacional, és competència d’AENA sota la supervi-

sió (sobretot pel que fa als vols internacionals) de la Direcció General

d’Aviació Civil. No obstant això, a la pràctica, els «slots» els adjudica un

comitè de coordinació que lidera la companyia IBERIA. El control dels

«slots» per part del monopolista pot condicionar l’accés de les companyies

al mercat.
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Recomanació:

■ Es proposa de buscar un sistema objectiu d’adjudicació dels horaris

de sortida i d’arribada dels vols «slots» en què la presència de la com-

panyia de bandera no sigui determinant. En aquesta línia, es suggerei-

xen dues alternatives: en primer lloc, la implantació de la figura del

coordinador independent creada pel Reglament CE núm. 95/1993, o, en

segon lloc, l’establiment per temporades, o amb una certa periodicitat,

d’un sistema d’adjudicació d’«slots» per concurs-subhasta.

F) Accés als sistemes informàtics de reserves

■ Actualment estan monopolitzats per les companyies fundadores dels sis-

temes de reserves per mitjans informàtics.

Recomanació:

■ Lliure accés als sistemes informàtics de reserves en les condicions 

que s’hi hagin establert, com ara suportar costos o acceptar la inter-

linealitat. Per garantir aquesta llibertat seria convenient la separació

entre la propietat dels sistemes informàtics de reserva i les companyies

aèries.

7.2.2. Transport per carretera

■ El transport per carretera és avui dia l’element bàsic del sistema de trans-

ports, tant si ens referim a l’automòbil particular com al transport que fan

les empreses. Té, per tant, una importància capital que es veu reforçada pel

fet que aquesta modalitat de transport no sembla que tingui alternativa via-

ble a curt ni a mitjà termini.

■ A part d’això, el transport per carretera presenta como a característi-

ques, d’una banda, la pràctica inexistència d’economies d’escala, cosa que

a la pràctica ha ocasionat la proliferació d’empreses de dimensions molt di-
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verses que s’han desenvolupat en segments de mercat diferenciats i, de

l’altra, una forta regulació omnicomprensiva de la majoria dels aspectes que

presenta aquesta activitat, que és un tret comú a la majoria de països euro-

peus i té com a finalitat primordial aconseguir una xarxa suficient per aten-

dre les necessitats econòmiques i socials del país, cosa que moltes vegades

només s’aconsegueix amb importants subvencions estatals.

■ El transport per carretera presenta dues modalitats fonamentals des 

del punt de vista mercantil: el transport de viatgers i el transport de merca-

deries.

■ A més d’aquesta distinció capital que comporta un tractament diferent

de cada una d’aquestes dues modalitats també es pot parlar, amb caràcter

comú a totes dues, de transport nacional (o interior) i de transport interna-

cional; transport públic o per compte d’altri i transport privat o per comp-

te propi; transport urbà que es desenvolupa en l’àmbit de les ciutats o en 

la seva perifèria i transport interurbà, que es fa entre diferents ciutats; 

i transport regular, que és el que es fa sotmès a unes rutes, freqüències i

horaris preestablerts, i transport discrecional, que és el que es porta a ter-

me sense cap subjecció a un itinerari, a un calendari ni a un horari prees-

tablerts.

■ A l’hora d’exposar la situació del transport per carretera al nostre país

cal separar el transport de viatgers i el de mercaderies, tenint en compte

que en aquest àmbit no estan relacionats tan estretament com passa en

altres modalitats.

Transport de mercaderies per carretera

■ Com ja s’ha indicat anteriorment, és la manera dominant de transport al

nostre país i actualment representa el 91% del tràfic de mercaderies.

Aquesta xifra resulta curiosa si tenim en compte que la política de trans-
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ports al nostre país, des de la guerra civil, s’havia basat en una clara pre-

ferència pel transport ferroviari. Efectivament, la Llei de Transports de 1947

estableix el caràcter complementari del transport per carretera respecte al

ferrocarril, i fins i tot obliga el transport per carretera a afrontar el paga-

ment d’un cànon quan els tràfics entre tots dos coincideixin. Malgrat tot, la

flexibilitat més gran del transport per carretra ha propiciat el seu enorme

desenvolupament.

■ Entre les característiques observades en aquest sector destaquen:

– La gran atomització empresarial.

– L’heterogeneïtat de les empreses.

– La contingentació que hi ha per a determinats tipus de vehicles, i que

impossibilita l’entrada de nous operadors. No obstant això, la possibilitat

de substituir els vehicles autoritzats per altres de capacitat més gran, si bé

ha permès l’adequació del sector al creixement de la demanda, ha provo-

cat una rigidesa de l’oferta.

– Un sistema de tarifes intervingudes per l’Administració.

– L’increment de les importacions al nostre país ha motivat l’entrada de

transportistes internacionals que pressionen els preus a la baixa en desen-

volupar tràfics de retorn.

– El poder de mercat dels carregadors.

– L’incompliment de la legislació pel que fa a les càrregues, jornades labo-

rals, inspeccions de vehicles, etc.

■ Malgrat tot, el sector és altament competitiu.

■ Per pal·liar les deficiències assenyalades, la Direcció General de Trans-

ports Terrestres del Ministeri d’Obres Públiques i Transports va elaborar

l’any passat un pla de viabilitat del sector en què es recullen mesures com

el foment de la concentració i la col·laboració entre empreses, la millora de

la gestió empresarial, de la formació i de la comercialització de serveis, el
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foment de la jubilació anticipada dels autopatrons, l’establiment d’un con-

tracte tipus de transport, etc.

Transport interurbà de viatgers per carretera

■ En aquest tipus de transport coexisteixen dues modalitats princi-

pals: el transport discrecional i el de línia regular, el qual pot ser nacional i

internacional i està sotmès a acords internacionals en règim de reciprocitat.

■ El transport interurbà nacional està sotmès al règim de concessió admi-

nistrativa. Respecte a aquest punt, direm que al nostre país hi ha actualment

unes 2.500 concessions de línia regular, vigents, en virtut d’una Disposició

transitòria de la LOTT de 1987, fins l’any 2008.

■ Al nostre país, el transport discrecional s’ocupa preferentment del tu-

risme, del transport escolar i del transport d’empleats de les empreses. 

És un sector molt competitiu, tot i l’existència d’importants barreres a l’en-

trada.

■ En el transport regular és present l’empresa pública ENATCAR constituï-

da com a societat estatal, després d’entrar en vigor la LOTT, i assumeix

totes les línies regulars de transport per carretera que eren titularitat de

FEVE i de RENFE. Actualment, la seva participació en el mercat es pot xifrar

en un 7%.

■ Entre els problemes observats al sector destaquen:

– El termini excessivament llarg d’atorgament de concessions, que impe-

deix una competència efectiva en l’accés.

– L’existència de contingents en el transport discrecional d’àmbit na-

cional.
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– La persistència d’infraccions legals que generen situacions de competèn-

cia deslleial.

– La prohibició absoluta del cabotatge consecutiu en els transports interur-

bans de línia regular.

Regulació a Europa

■ A Europa, exceptuant el Regne Unit, predomina l’explotació en règim de

llibertat per al transport de mercaderies i en règim de concessió administra-

tiva o contracte públic per al transport de viatgers de línia regular. La durada

de les concessions varia molt d’uns països als altres. Així, a Suècia, la conces-

sió és per 3 anys; a Suïssa hi ha un període de prova de 3 anys prorrogable

per 10 anys més; a Dinamarca la concessió dura 5 anys, i a Noruega, 10 anys.

■ Al Regne Unit, el sector s’ha liberalitzat totalment per a operadors que

comptin amb llicència i vehicles autoritzats per l’Administració. El sistema

funciona de la manera següent: qualsevol empresari pot entrar a operar en

una ruta determinada per ell, sempre que ho notifiqui prèviament a l’Ad-

ministració i es comprometi a fer, com a mínim, un viatge per setmana du-

rant almenys sis setmanes.

■ La Comunitat Econòmica Europea va començar a desenvolupar una polí-

tica comuna de transports l’any 1961.

■ Aquesta política es desenvolupava per etapes. En la primera es tractava

d’eliminar les traves que presentava el transport per a la consecució del

mercat únic. En la segona, es pensava integrar el tràfic internacional comu-

nitari. En la tercera, es faria una harmonització dels sistemes nacionals per

aconseguir el lliure establiment i la lliure circulació.

■ Però els resultats d’aquesta política han estat molt modestos i només

s’han reflectit en el transport internacional, com veurem més endavant.
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L’explicació és la forta resistència dels grans països continentals, que postu-

len que es desenvolupi primer una política d’harmonització i després una

de liberalització.

■ Com a resultats tangibles es poden oferir, pel que fa al tràfic de viatgers i

atès que l’obertura dels mercats interiors de transport de mercaderies ha

quedat ajornada «sine die», la liberalització, a partir de l’1 de gener de 1993,

del transport fronterer (fonamentalment d’estudiants i treballadors), del

transport en circuit tancat (és a dir, sense poder agafar passatgers durant el

viatge) i del transport discrecional.

■ L’orientació futura d’aquesta política passa per l’establiment de condi-

cions tècniques, reglamentació de les mesures de seguretat dels vehicles,

requisits per a l’accés a la professió, liberalització de l’explotació del servei

i adopció de mesures de protecció del medi ambient i compensació dels

danys que es causen a aquest medi.

Regulació a Espanya

■ Els transports per carretera han estat regulats per la Llei d’Ordenació del

Transport Terrestre de 1987 i pel Reglament de 1990 que la desenvolupa.

Aquestes disposicions impliquen un avanç important quant a la transició

d’un sistema intervingut administrativament a un altre de més liberal que

s’haurà de desenvolupar en règim de competència.

■ La Llei parteix d’uns principis bàsics que es poden sintetitzar de la ma-

nera següent:

– Unitat de mercat.

– Harmonització de les condicions de competència entre les diferents

modalitats i empreses de transport.

– Eliminació de la competència deslleial.

231



– Llibertat d’empresa.

– L’Estat es reserva la planificació del sistema de transports pel que fa al dis-

seny de la xarxa, de les restriccions a l’accés i de les mesures de foment.

– Es preveu la intervenció temporal de l’Administració per adequar l’oferta

a la demanda.

– Es preveu una intervenció de l’Administració en els preus dels transports

públics.

– Se suprimeix la concepció del transport per carretera com a complemen-

tari del ferrocarril.

■ Pel que fa al transport de mercaderies, l’entrada està sotmesa a l’atorga-

ment d’autorització administrativa. Aquesta autorització queda condiciona-

da, d’una banda, a unes exigències de capacitació professional, i d’una

altra, a una contingentació dels vehicles, quan es tracta d’autoritzacions

d’àmbit nacional per al transport amb vehicles pesants.

■ L’activitat, en canvi, es desenvolupa en règim de lliure contractació. No obs-

tant això, quan es tracta de transport discrecional en vehicles pesants, en alguns

casos, hi ha tarifes obligatòries que permeten un marge d’oscil·lació del 25%.

■ Així mateix, s’estableix l’obligatorietat de reflectir les condicions del

transport en la declaració de port.

■ Pel que fa al transport de viatgers, el de tipus discrecional es desenvolu-

pa en règim d’autorització administrativa. El transport de línia regular inter-

urbana generalment es desenvolupa en règim de concessió administrativa.

Les concessions administratives s’atorguen en règim d’exclusiva, i per un

termini que pot oscil·lar entre 8 i 20 anys. La concessió pot abastar una ruta

o una zona. Les condicions de la prestació del servei i les tarifes les fixa

l’Administració concedent. També es preveu la possibilitat d’imposició

d’obligacions de servei públic, definides com les que un empresari no assu-

miria en interès propi, amb la compensació adequada.
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■ Després de l’aprovació de la Llei 16/1987 d’Ordenació dels Transports

Terrestres, el sector està parcialment liberalitzat.

Recomanacions

Recomanacions per al transport interurbà de viatgers per carretera

– Ateses les peculiars característiques que presenta, sembla convenient

mantenir el sistema de concessió administrativa per als transports

regulars públics de viatgers per carretera de caràcter permanent (es

duen a terme de manera continuada i estable) i d’ús general (s’adme-

ten tots els usuaris que ho desitgin).

■ No obstant això, aquesta concessió haurà de reunir els requisits següents:

a) Competència a l’entrada o accés al concurs.

b) Límit temporal màxim de 10 anys, per evitar que el termini més

llarg es converteixi en un obstacle a la competència a l’entrada.

c) Flexibilitat pel que fa als vehicles, a les freqüències, als horaris i a les

parades, amb mecanismes adequats de compensació de les variacions

que siguin controlades per l’Administració concedent.

– Reforç de la inspecció per evitar els comportaments deslleials.

– Admissió del cabotatge consecutiu en les grans distàncies, cosa que

permetrà agafar viatgers en ruta fins a un percentatge de la capacitat

del vehicle que es determini i sempre que es garanteixi que això no sig-

nifica la desaparició de les línies coincidents.

– Obertura, amb caràcter experimental, en un corredor en què el volum

del trànsit ho justifiqui, a diversos operadors que competeixin lliure-

ment entre ells, dins les condicions globals fixades per l’Administració.

– Supressió del sistema de contingents.
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– L’Administració no adoptarà ni mantindrà, pel que fa a l’empresa

pública ENATCAR, cap mesura que impliqui un privilegi respecte a

ella, una discriminació respecte de les empreses privades o una vulne-

ració de les normes de competència.

Recomanacions per al transport de mercaderies per carretera

– Liberalització de les tarifes de transport, cosa que implicaria la deroga-

ció de les diverses ordres ministerials que estableixen tarifes obligatòries.

– Supressió dels documents administratius obligatoris per al transport de

mercaderies per carretera, especialment la declaració de ports.

– Supressió dels contingents o restriccions d’accés al mercat. No obstant

això, donada l’atomització empresarial que pateix el sector i la ine-

xistència d’empreses mitjanes i grans, seria convenient que aquesta

proposta es compassés al que disposa el programa de mesures per al

sector del transport de mercaderies per carretera aprovat recentment

per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.

– Reforçar la inspecció per millorar el compliment de les normes relacio-

nades amb la seguretat i l’eliminació de la competència deslleial.

– Foment de la concentració i col·laboració entre empreses.

7.2.3. Transport ferroviari

■ En tot l’àmbit europeu s’ha considerat el transport per ferrocarril com

un monopoli natural, tenint en compte fonamentalment els elevats costos

fixos de la infraestructura. Aquest fet va conduir a la generalització de la seva

explotació en règim de monopoli.

■ No obstant això, el ferrocarril ha resultat ser un mitjà de transport substi-

tuïble pel transport per carretera i, com ja hem indicat, també amb el trans-

port aeri a llargues distàncies i en alguns corredors amb distàncies inferiors

als 400 quilòmetres.
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■ El transport ferroviari a Espanya ha passat, en els últims trenta anys, de

registrar el 21% de les mercaderies i el 28% dels viatgers transportats a unes

xifres del 7% de viatgers i el 6% de mercaderies, en un període en què la

demanda de transport a Espanya ha experimentat un augment constant al

llarg d’aquests anys.

■ La tesi del monopoli natural, que pot ser vàlida en matèria d’infraestruc-

tures ferroviàries, no té per què estendre’s a l’explotació o al tràfic ferrovia-

ri. És perfectament compatible una xarxa ferroviària en règim de monopoli

i un tràfic lliure i obert a diversos operadors públics i privats.

■ Però les experiències d’altres països en aquesta matèria són escasses i

molt recents, per la qual cosa encara no és possible establir punts clars de

comparació. En matèria d’introducció de competència es poden apreciar

dos models diferents. En primer lloc, el que propugna la separació entre la

gestió de la infraestructura i l’explotació comercial de la xarxa (iniciat

recentment a Suècia i proposat al Regne Unit). En segon lloc, el que defen-

sa el fraccionament del servei per zones geogràfiques i la concessió de

l’explotació conjunta de la infraestructura i del tràfic a un sol operador en

cada una d’elles (experimentat al Japó i als Estats Units).

■ A Espanya, el transport ferroviari està regulat per la Llei d’ordenació dels

transports terrestres de 1987.

■ Els ferrocarrils poden ser de transport públic i de transport privat. Són

ferrocarrils de transport públic aquells que duen a terme transports per

compte d’altri mitjançant retribució econòmica. L’establiment de les línies

de transport públic està sotmès a l’aprovació de l’Administració.

■ Les línies i els serveis ferroviaris de transport públic que hagin de formar

part de l’estructura bàsica del sistema general de transport ferroviari, com

també aquells l’adequada gestió dels quals exigeix una explotació conjunta

235



amb els anteriors o en els quals aquesta explotació conjunta sigui necessà-

ria per al funcionament correcte del sistema general de transport, compon-

dran de forma unitària la Xarxa Nacional Integrada de Transport Ferroviari.

■ La determinació concreta de les línies ferroviàries que componen la

Xarxa Nacional Integrada de conformitat amb el punt anterior la farà el

Govern, després de l’informe previ de les comunitats autònomes afectades.

Les línies i serveis de la Xarxa Nacional Integrada seran objecte d’ordenació

i explotació unitàries. L’Administració de l’Estat s’ocuparà de l’ordenació, i

la Societat Estatal «Red Nacional de Ferrocarriles Españoles» (RENFE) de

l’explotació.

■ Les línies que no formen part de la xarxa integrada poden ser explotades

directament per l’Administració o per operadors privats mitjançant el siste-

ma de concessió administrativa o qualsevol altra forma de gestió de serveis

públics prevista a la legislació de contractació administrativa. La concessió,

en el seu cas, es farà per concurs públic i el termini de duració no podrà

excedir els cinquanta anys.

■ Al nostre país, en el transport ferroviari de mercaderies de naturalesa

especial (fonamentalment pel tipus de vagons que necessiten: plataformes

per a automòbils, frigorífics, bótes o cisternes, etc.) competeixen RENFE i

diversos operadors privats propietaris de vagons particulars, els quals con-

tracten amb RENFE la tracció i la utilització d’infraestructures ferroviàries.

■ Són ferrocarrils de transport privat els destinats a fer transports per

compte propi com a complement d’altres activitats principals realitzades

per empreses del mateix titular, i estan directament vinculats al desenvolu-

pament adequat d’aquestes activitats.

■ Els ferrocarrils de transport privat hauran de complir els requisits

següents:

236



■ Si es tracta de transport de mercaderies, aquestes mercaderies hauran de

pertànyer a l’empresa o haver estat venudes, comprades, gestionada la seva

compra-venda, donades o preses en lloguer, produïdes, extretes, transfor-

mades o reparades per ella.

■ Si es tracta de transport de viatgers, els usuaris han de ser els treballadors

o assalariats dels centres respectius o bé els assistents a aquests centres.

■ Per a l’establiment d’un ferrocarril privat caldrà obtenir la corresponent

autorització administrativa.

■ La política ferroviària de la CE ha estat presidida, en el passat, per la idea

de considerar el transport com un mitjà per aconseguir la lliure circulació

de persones i de mercaderies en el mercat comú. Des d’aquesta òptica, els

problemes fonamentals que s’han intentat abordar han estat l’ordenació del

mercat, la coordinació intermodal i el desenvolupament de les infraestruc-

tures. No obstant això, recentment, amb l’aparició del Llibre Blanc sobre el

transport, s’observa que, si bé el plantejament general de fons no ha can-

viat, altres factors a considerar com la seguretat, el medi ambient, la satura-

ció de la carretera, la protecció social i la solució al problema del transport

de rodalies, orienten la política de la CE cap a un suport decidit al transport

ferroviari en detriment del transport per carretera, per aconseguir un repar-

timent més equilibrat entre totes dues modalitats.

■ Com a actuacions concretes podem assenyalar l’aprovació, per part de la

Comunitat Europea, de diversos reglaments per a la regulació de les obliga-

cions de servei públic, sobre normalització comptable i sobre ajudes als

transports, i d’una Directiva que propugna la separació de gestió de la infra-

estructura ferroviària de l’explotació. Juntament amb aquests reglaments,

també està previst el desenvolupament de noves reglamentacions sobre el

ferrocarril comunitari (lliure accés a les xarxes nacionals), les xarxes d’alta

velocitat i l’adopció de normes comunes per a certs transports combinats.
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Recomanacions

Gestió del transport ferroviari

■ En la línia del que estableix la normativa de la CE (Directiva 440/

1991), es proposa la separació de la gestió de la infraestructura i les ope-

racions de transport (explotació). Aquesta separació ja ha estat feta per

RENFE des d’una òptica comptable.

Liberalització de l’accés

■ RENFE s’ha de preparar per quan s’acordi la liberalització de l’accés a

la infraestructura mitjançant el pagament d’una taxa d’utilització.

Aquesta proposta requeriria l’adaptació dels articles 156 i 176 de la

LOTT. Aquesta adaptació hauria de possibilitar l’explotació no exclusiva

de la xarxa ferroviària i la desaparició de l’intervencionisme de l’Estat

en la gestió de les companyies que presten el servei de transport.

■ Entretant, es proposa d’experimentar amb la concessió de l’explotació

d’un corredor de llarg recorregut, tant pel que fa al transport de passat-

gers com al de mercaderies, i d’una línia de rodalies a una empresa dife-

rent de RENFE.

Liberalització de la tracció

■ Això comportarà que, en lloc d’haver de recórrer necessàriament a

RENFE per proveir-se d’aquest servei, els operadors privats autoritzats

per dur a terme transport ferroviari públic podran utilitzar els seus pro-

pis mitjans de tracció, ja sigui en propietat o llogats a terceres empreses.

Reforçament de la inspecció i el control

■ Mesures de control sobre tarifes i utilització dels serveis de viatgers

per part dels usuaris per evitar la deslleialtat davant d’altres modalitats

de transport.

238



7.2.4. Transport marítim

■ Aquest sector del transport es caracteritza fonamentalment per la seva

internacionalització i per la presència exorbitant de la noció de sobirania,

que comporta la submissió a la legislació del país en què s’abandera el vai-

xell. Tot això implica sovint grans diferències de costos i de càrregues labo-

rals, fiscals i d’altres índoles. Una altra característica bàsica del sector és

l’excés de protecció i de tutela, a causa de la seva consideració tradicional

de sector estratègic de què depèn el proveïment del país.

■ En aquest sector podem parlar de l’existència de diferents mercats en

funció del tipus de càrrega transportada, i també de la modalitat de trans-

port. Respecte a la primera qüestió, la diferent càrrega comporta general-

ment un diferent tipus de vaixell especialitzat: vaixells tanc per al transport

de crus petrolífers, «bulkcarriers» per a productes a balquena o càrrega

general, frigorífics per al transport de productes peribles, «roll on-roll off»

per a transport d’automòbils i càrrega rodada, «ferries» per al transport de

viatgers i vehicles, etc. Quant a les modalitats de transport marítim ens tro-

bem amb el tràfic «tramp» o de noliejament lliure que transporta mercade-

ries sense subjecció a rutes i horaris preestablerts i el tràfic de línia regular

que, com indica el seu nom, implica un servei permanent i estable entre

dos o més ports subjecte a dates, horaris de sortida fixos i rutes preestabler-

tes. La indústria marítima dedicada al tràfic de línia regular, tant si és nacio-

nal com internacional, sol tendir a agrupar-se en «conferències marítimes»

per assegurar i racionalitzar el servei, i regular l’oferta i les càrregues, les

quals resulten autoritzables des de l’òptica del Dret de la Competència sem-

pre que hi hagi un cert nombre d’«outsiders» i no exercitin abusivament el

seu poder de mercat.

■ El cabotatge nacional, és a dir, el transport per via marítima de passat-

gers i de mercaderies entre ports peninsulars i entre aquests ports i les illes

Balears i Canàries o Ceuta i Melilla, ha estat reservat a vaixells de bandera
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espanyola. El cabotatge de línia regular entre els diferents ports peninsulars

espanyols ha desaparegut totalment. Subsisteix, en canvi, el que enllaça la

península amb les illes i amb Ceuta i Melilla. En aquest últim tenen una

presència important les conferències marítimes de Balears (BALCON), de

Canàries (COPECAN) i de l’Estret, les quals provoquen, amb els seus elevats

nòlits no tan sols el manteniment d’operadors ineficients, sinó el des-

viament de la demanda cap a productes d’altres països que no estan tan for-

tament gravats pels alts costos del transport marítim. En aquests tràfics és

extraordinàriament significativa la presència de l’empresa pública TRANS-

MEDITERRÁNEA, S.A.

■ Respecte a la situació actual del sector, direm que es tracta d’un sector

en declivi en què en els últims temps hi ha hagut una reducció significativa

de la flota espanyola. Les causes que han propiciat el deteriorament del

transport marítim espanyol són diverses:

– L’obligació de comprar vaixells de construcció nacional i la prohibició

d’accés als mercats internacionals per protegir la construcció naval espa-

nyola.

– La prohibició de contractar tripulacions estrangeres i els elevats costos

laborals i socials de les tripulacions espanyoles.

– Una excessiva reglamentació sobre equipaments dels vaixells nacionals pel

que fa al rol d’embarcament (nombre de tripulants que ha de dur un vaixell).

– Els problemes i els preus de la càrrega i de la descàrrega.

– La política de nòlits intervinguts per l’Administració.

– La política de reserva de càrregues per als vaixells de bandera nacional.

■ En definitiva, les característiques que presenta aquest sector en el nostre

país són:

– Una gran atomització empresarial.

– Un alt nivell d’endeutament.
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– Una manca de capitalització de les empreses navilieres.

– Un nombre elevat de vaixells obsolets.

– Un elevat índex de sobrecostos pel que fa a les flotes enregistrades als

països de pavelló de conveniència (Panamà, Libèria, Bermudes, etc.).

■ Per intentar resoldre aquesta situació, l’Administració espanyola ha ela-

borat uns Plans de Viabilitat de la Flota que persegueixen la transició del

sistema de protecció imperant al de lliure mercat. Aquests plans consistei-

xen fonamentalment en la concessió de subvencions de capital, que vénen

a substituir les subvencions a l’explotació.

■ El tràfic marítim és un sector molt intervingut a la majoria de països. Les

experiències comparades en aquesta matèria permeten concloure que l’ex-

cessiva intervenció administrativa condueix gairebé sempre a la ineficièn-

cia. En són un exemple les subvencions a les línies marítimes internacionals

dels Estats Units o les restriccions existents a la lliure competència en el trà-

fic de cabotatge als Estats Units, Austràlia i Canadà, les quals han provocat

una disminució important del paper d’aquests països en el transport marí-

tim internacional.

■ En l’àmbit de la CE es va iniciar, l’any 1986, una política marítima basada

en la implantació de la llibertat de mercat. Les línies directrius d’aquesta

política estan recollides en quatre reglaments que persegueixen la desregu-

lació del sector, la supressió de les restriccions a la lliure competència, l’eli-

minació de la competència deslleial i el reforçament de la posició negocia-

dora de la CE en el mercat internacional. Aquest reforçament permet coor-

dinar les accions dels Estats membres contra els països tercers que restrin-

geixen l’accés de vaixells comunitaris al seu comerç marítim.

■ Juntament amb aquestes actuacions, cal destacar la creació d’un segon

registre de vaixells de la CE (pavelló de conveniència comunitari) per aba-

ratir els sobrecostos fiscals i laborals, la liberalització del cabotatge nacional
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i la desaparició de les reserves de càrregues a partir de l’1 de gener de 1993

(només es manté aquesta última per a productes estratègics fins a l’1 de

gener de 1997). Però la liberalització del cabotatge insular i del cabotatge

continental no tindrà lloc fins a l’1 de gener de 1999.

■ El transport marítim està regulat al nostre país per la recent Llei 27/

1992, de 24 de novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

■ La Llei estableix les bases per a la gradual implantació de les regles 

de mercat en una activitat empresarial que tradicionalment havia es-

tat objecte d’una forta protecció i intervenció administrativa. En aplica-

ció d’aquests principis, es dissenya un nou marc per al desenvolupament

de l’activitat de transport marítim que es caracteritza per les notes se-

güents:

– Es deroguen les prohibicions i restriccions a la lliure importació i exporta-

ció de vaixells.

– Es crea un Registre Especial de Vaixells i empreses navilieres a Canàries

(segon pavelló).

– Es regulen tres tipus de navegació: a) Navegació interior, que queda re-

servada als vaixells nacionals, llevat del que disposi la normativa comu-

nitària. b) Navegació de cabotatge, que queda igualment reservada a vai-

xells espanyols, llevat del que preveu la normativa comunitària. La realit-

zació d’aquest tipus de navegació amb finalitat mercantil queda subjecta a

autorització administrativa. c) Navegació exterior i extranacional, que

queda liberalitzada exceptuant els tràfics necessaris per a l’economia o

defensa nacionals, els quals es podran reservar a vaixells espanyols o

comunitaris.

– Es contempla la possibilitat que l’Administració pugui establir obligacions

de servei públic en aquells tràfics interiors o de cabotatge en què sigui

convenient garantir–ne la continuïtat i regularitat. Aquestes obligacions

podran donar lloc a compensacions per part de l’Administració.
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– Es defineixen les conferències marítimes i s’estableix que hauran de 

ser sotmeses a la competència dels serveis regulars no integrats en elles i

dels serveis no regulars que operin en aquestes rutes sense que, en cap

cas, la seva actuació pugui implicar l’eliminació de la competència ni l’a-

parició de situacions dominants per part de les empreses que hi estan

integrades.

■ Les principals restriccions de competència detectades en estudiar el sec-

tor són les següents:

a) Ordenació del tràfic marítim de línia regular a través d’autoritzacions

administratives.

b) Existència de conferències marítimes en els tràfics Península-Illes i de

l’Estret de Gibraltar.

c) Persistència de les subvencions a les empreses navilieres.

d) Freqüència de conductes de competència deslleial per infracció de nor-

mes (impagats a BCI, Seguretat Social, Hisenda Pública, Ports, etc.).

e) Desigualtat de les empreses navilieres espanyoles davant de les que ope-

ren amb pavellons de conveniència.

f) Nòlits intervinguts.

Recomanacions

■ Amb la recent promulgació de la Llei núm. 27/1992, de 24 de novem-

bre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, s’ha produït una liberalit-

zació substancial d’aquest sector, l’aplicació de la qual s’iniciarà en un

futur pròxim.
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■ Tenint en compte aquestes circumstàncies, el Tribunal realitza les pro-

postes següents:

– Liberalització del cabotatge de línia regular. En aquest punt es proposa

mantenir el sistema d’autoritzacions administratives contingut en

l’art. 81 de la nova Llei de la Marina Mercant de 1992, però sense traves

per a la concessió de noves línies a les navilieres nacionals.

– Manteniment de la llibertat de nòlits.

– Urgent desenvolupament legislatiu del Registre Especial de Vaixells de

Canàries regulat a la Disposició addicional 15 de la nova Llei.

– Obertura del tràfic de cabotatge nacional als operadors de la modali-

tat «feeder», és a dir, les empreses navilieres que operen com a transita-

ris establint al nostre país centres d’emmagatzemament i distribució

de càrregues perquè puguin prosseguir la seva activitat de transport en

l’àmbit nacional.

– Liberalització del cabotatge nacional peninsular als tràfics internacio-

nals consecutius de naturalesa ocasional (retorns).

– Vigilància per part dels òrgans de defensa de la competència de les Con-

ferències marítimes perquè no abusin del seu poder de mercat.

– Mesures administratives per evitar la distorsió de la competència per

infracció de normes.
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8. LA COMPETÈNCIA EN LA PRODUCCIÓ, TRANSPORT 
I DISTRIBUCIÓ DE L’ENERGIA ELÈCTRICA

■ En aquest Informe, el contingut del capítol corresponent al sector elèc-

tric és diferent al de la resta de sectors. La raó és que, si bé l’estudi del sec-

tor de l’energia elèctrica des del punt de vista de la competència va ser ini-

ciat pel Tribunal, com la resta dels altres sectors, al principi de setembre de

1992, hi ha hagut un fet recent que ha alterat el treball del Tribunal. El

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MICYT) ha subministrat al

Tribunal un avantprojecte de llei amb una documentació explicativa on es

proposa una nova ordenació del sistema elèctric. Tenint en compte aquest

avantprojecte, el Tribunal ha considerat no solament que no havia d’ig-

norar-lo, sinó que, en aquest cas, havia de convertir l’Informe sobre 

el sector elèctric en l’expressió de l’opinió del TDC sobre aquest avant-

projecte. 

■ No obstant això, i atesa la seva transcendència, aquest capítol de l’Infor-

me no es limita a comentar els aspectes de competència entre empreses del

sector elèctric dedicades a totes o a algunes de les activitats que fan possi-

ble el funcionament del sistema. També, i encara que no hagin estat els sec-

tors escollits per ser estudiats en profunditat en aquest Informe, s’inclouen

unes recomanacions sobre la competència entre empreses que utilitzen

l’energia elèctrica com a factor de producció o sobre la competència entre

empreses que subministren les fonts d’energia primària.

■ Començarem enumerant les modificacions que introdueix la regulació

proposada pel MICYT, i ens concentrarem en les que tenen efectes sensi-

bles sobre la competència, i assenyalant quins aspectes promouen o restrin-

geixen la competència per comentar-ne, finalment, d’altres que afecten la

competència però dels quals no s’ocupa el projecte del MICYT.
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8.1. Modificacions introduïdes per la nova regulació

■ El sistema dissenyat pel MICYT conté els elements següents que modifi-

quen la situació actual:

1) Nova definició de l’abast del servei públic: es declaren servei públic to-

tes aquelles activitats destinades al subministrament d’energia elèctrica

en el Sistema Integrat.

2) Una major regulació de les activitats connectades amb el subministra-

ment d’energia elèctrica: submissió a nombroses autoritzacions d’activi-

tat i instal·lació, i a regles prudencials i tècniques.

3) Obertura a la competència en la instal·lació de nova capacitat de gene-

ració.

4) Obligatorietat de la separació jurídica entre l’activitat de generació en el

Sistema Integrat i la resta de les activitats realitzades actualment per les

empreses elèctriques i la presentació d’informació de tot tipus al regula-

dor. Fins i tot és possible interpretar l’obligatorietat de l’auditoria externa

«de gestió». Obligatorietat que els operadors siguin societats mercantils.

5) Obertura de la possibilitat d’existència d’un Sistema Independent en què

el preu no sigui el resultat del funcionament del sistema en conjunt, sinó

la conseqüència d’un contracte bilateral, comunicat a l’Administració, en-

tre una empresa generadora autoritzada per operar en aquest sistema i

un consumidor final que compleixi uns requisits determinats. El consumi-

dor final tindrà assegurat el subministrament per part del Sistema In-

tegrat en les condicions que s’estableixin.

6) Obertura de la possibilitat d’operar solament com a comercialitzadora, en

una zona declarada a l’Administració i per a la qual s’obtingui la llicència
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d’activitat, que té caràcter nacional. La comercialitzadora podrà oferir als

consumidors unes condicions econòmiques millors que les establertes

pel Govern en la tarifa autoritzada amb caràcter màxim, però haurà d’ofe-

rir les mateixes condicions a tots els consumidors que tinguin les matei-

xes característiques, dins les seves zones elèctriques d’actuació.

7) Possibilitat que determinats consumidors contractin el subministrament

sense la intermediació de les comercialitzadores.

8) El sistema de remuneració es modifica com a conseqüència de la separa-

ció categòrica d’activitats:

a) la generació d’electricitat per al Sistema Integrat es pot retribuir de

dues maneres:

– segons les condicions previstes en el Marc Legal Estable (MLE); i

– mitjançant contractes a llarg termini «take or pay» entre el titular de

cada central de generació i la «Corporació» de nova creació.

No queda definit quin serà el risc assumit per cada una de les parts, o si

tot el risc l’assumeix la Corporació. Està previst que els contractes esta-

bleixin el futur de les instal·lacions una vegada acabat el contracte, i fins

i tot que la seva propietat reverteixi a mans públiques.

b) l’activitat de transport es retribueix, en principi, d’acord amb els cri-

teris actuals;

c) l’activitat de distribució ha de ser avaluada per definir els criteris de

retribució, similars als de les altres activitats, objectius i no-discrimina-

toris; i

d) l’activitat de comercialització ha de ser igualment avaluada. No està

descrit quin és el marge amb què compten les comercialitzadores per

negociar el preu que apliquen al subministrament d’energia. Segons

quin sigui el sistema de facturació de l’energia subministrada a les
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comercialitzadores i el format de les tarifes autoritzades pel Govern

com a màximes, el joc de la competència entre comercialitzadores

serà real o fictici. És l’única activitat que no té una remuneració basa-

da en els costos reconeguts.

8.2. Elements d’introducció de competència: 
objectius i mitjans

■ Encara que és possible que alguns dels elements que proposa modifi-

car el MICYT afectin la competència entre subministradors, operadors 

o clients, el Tribunal de Defensa de la Competència s’ha concentrat en

l’anàlisi dels punts d’evident incidència sobre les condicions de com-

petència. Així doncs, començarem per discutir aquelles novetats de la Llei,

que ella mateixa destaca com a elements que introdueixen competència:

a) competència en la instal·lació de nova generació;

b) creació d’un Sistema Independent que comporta un espai de lliure 

mercat, tant en la instal·lació com en l’operació, amb les restriccions

derivades de la «preservació de drets de tercers» i de les limitacions tèc-

niques; i

c) competència en comercialització, per a la qual no existeix monopoli, i

en la qual es permet l’existència de tarifes alternatives a la imposada pel

Govern com a màxima.

a) Competència en la instal·lació de nova generació

■ En la nostra opinió, el procediment previst per la nova regulació per a la

nova generació només comportarà un element de competència i de rivalitat

entre els potencials operadors en generació si aquests passen a assumir el
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risc empresarial de les seves decisions i a transmetre els seus èxits o fracas-

sos a l’accionista i, per tant, es veuen obligats a millorar l’eficiència del sis-

tema per aquesta via. Per contra, si això no es determina, la proposta de re-

gulació de la nova generació serà un pas insignificant sense cap efecte pel

que fa a l’obertura a la competència.

■ Per a això, considerem que:

– el procediment habitual haurà de ser la submissió a concurs en concur-

rència, i el procediment excepcional, la concessió d’autorització a sol·lici-

tud dels interessats;

– no sembla necessari establir com a criteri d’adjudicació la incidència de la

instal·lació en el Sistema Elèctric Nacional, ja que les característiques

d’energia primària, localització, capacitat, etc. estaran predefinides per

l’Administració d’acord amb la seva planificació general;

– tampoc no sembla raonable tenir en compte la proporció de l’energia

primària utilitzada per la nova instal·lació en el conjunt de les instal·la-

cions dels sol·licitants, ja que això comportaria un fre a l’entrada de nous

operadors en generació que, en un primer moment, tindrien tota la seva

capacitat volcada a un tipus d’energia primària. La diversificació per ener-

gies primàries l’ha de planificar l’Administració només per a tot el siste-

ma, i no per a cada un dels operadors en generació; i

– en canvi, s’haurien d’incloure algunes característiques tècniques del pro-

jecte, com ara les seves repercussions mediambientals, el grau de fiabili-

tat, el termini d’instal·lació, etc.

■ Però, en qualsevol cas, el més important és que quedi clara la distribució

del risc assumit pel sistema i per l’adjudicatari dins el contracte en què es

plasmen les condicions de l’adjudicació.

■ És necessari també que les adjudicacions puguin ser recorregudes pels

participants no-adjudicataris si es consideren perjudicats per l’adjudica-
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ció, de manera que resulta imprescindible que s’estableixin clarament els

criteris d’adjudicació i que aquests criteris siguin objectius i no-discrimi-

natoris.

■ És necessari, d’altra banda, que s’estableixi clarament quin és el rè-

gim d’autorització de les instal·lacions destinades no solament al Sistema

Integrat, sinó també al Sistema Independent i als règims especials conce-

buts per a cogeneració, energies renovables, etc. i quines condicions podrà

decidir l’Administració per a l’adjudicació directa sense submissió al proce-

diment de concurrència. I que, en tots els casos en què estigui prevista la

celebració d’un contracte que estableixi les condicions d’adquisició d’ener-

gia, es defineixin quins seran els criteris definidors d’aquest contracte.

■ Creiem que d’aquesta manera serà possible la garantia jurídica necessària

per als operadors, la seguretat d’aplicació de criteris no-discriminatoris i l’a-

valuació del grau de competència que s’introdueix en el sistema amb

aquesta modificació.

b) Creació d’un sistema independent

■ Sens dubte, els preceptes del projecte del MICYT comporten la creació

de la base legal necessària per permetre l’existència en el futur d’un

Sistema Independent. Però això no vol dir que el text actual del projecte

sigui suficient perquè el Sistema Independent es desenvolupi a la pràctica.

■ En la nostra opinió, s’haurien de concretar alguns punts. Així, per exemple,

s’hauria de concretar amb quins criteris s’autoritzarà la instal·lació de nova

capacitat de generació pel Sistema Independent, i el pas de determinada capa-

citat de generació existent en el Sistema Integrat al nou Sistema Independent.

■ També s’hauria de dir amb quins criteris s’establiran les categories de

consumidors que puguin contractar el subministrament d’energia en el
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Sistema Independent, i les condicions de la seva eventual incorporació al

Sistema Integrat.

■ Finalment, s’hauria d’indicar com s’avaluaran les quantitats que els ope-

radors en el Sistema Independent (generadors i/o consumidors) hauran de

pagar pels conceptes següents:

– els costos de diversificació entre fonts d’energia primària.

– la retribució dels serveis prestats pel Sistema Integrat al Sistema Inde-

pendent i de la garantia, per part del primer, de la cobertura de subminis-

trament als usuaris del segon.

– la contribució d’ambdós tipus d’operadors als percentatges de l’import de

les tarifes, destinats a finalitats específiques.

– els costos de la utilització de la xarxa de transport i de les xarxes de dis-

tribució.

■ El legislador pot decidir, per tal que el desenvolupament futur no sigui

massa rígid, no concretar els punts anteriors. Però, des del punt de vista de

la competència, és obvi que l’existència d’un marge de funcionament del

Sistema Independent com a alternativa econòmica per al consumidor

dependrà de la manera com es desenvolupin els punts anteriors, i de quina

sigui la suma total dels imports que s’hagin d’afegir a la factura derivada del

contracte del generador independent en relació amb la tarifa aplicable a

l’hipotètic consumidor dins el Sistema Integrat.

■ El canvi de filosofia que comporta que cada activitat es remuneri, en el

Sistema Integrat, de forma separada, d’acord amb els mateixos criteris ob-

jectius i sense discriminacions, i el fet que els sistemes de transport i distri-

bució són compartits pels tres sistemes de generació: Integrat, Independent

i Especial, així com la necessitat que la suma de tots els costos reconeguts a

les activitats de generació, explotació unificada, transport i distribució hagi

de ser inferior a la quantificació global dels ingressos derivats de les tarifes
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aprovades, de manera que es permeti la remuneració «de les empreses co-

mercialitzadores en relació amb els seus costos», obliga a procedir a una

modificació fonamental de l’estructura de les tarifes autoritzades pel Go-

vern com a màximes. Per tant, és possible esperar que desapareguin o dis-

minueixin els subsidis creuats entre els consumidors d’energia elèctrica

que es deriven de l’estructura actual de tarifes. És obvi que, com més s’a-

vanci en aquest sentit, més gran serà l’espai deixat al funcionament del Sis-

tema Independent.

■ Si realment desapareixen els subsidis creuats entre els consumidors ads-

crits al Sistema Integrat, si les contribucions al sistema que s’imposin als

participants del Sistema Independent són equitatives i si els criteris de per-

missivitat de participació dels operadors i consumidors en el Sistema Inde-

pendent són amplis, és possible esperar que la introducció d’un Sistema In-

dependent en el mercat de l’energia elèctrica comportarà un autèntic pas

cap a la competència, la transparència i l’eficiència. Aquestes condicions,

que tendeixen a un desenvolupament important del Sistema Independent,

resultarien molt potenciades amb la supressió de la tarifa G.4 corresponent

a grans consumidors i amb el compromís d’incorporar al Sistema Indepen-

dent les noves centrals de generació.

■ Si, en canvi, tots els punts anteriors continuen igual, la inclusió de la

figura del Sistema Independent en la regulació del sistema elèctric serà

merament cosmètica.

c) Competència en comercialització

■ Del contingut del conjunt de disposicions que regulen les anomenades

comercialitzadores es dedueixen alguns elements clarament favorables a

l’obertura de competència, alguns altres que poden ser utilitzats en un sen-

tit o en un altre i, finalment, alguns que en principi restringeixen la com-

petència que hi ha actualment en el mercat.
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■ Entre els elements favorables a l’increment de la competència hi ha:

– La separació de les activitats de distribució i comercialització, si bé per-

metent que totes dues activitats les faci la mateixa empresa.

– El fet que es pugui permetre que els consumidors que compleixen deter-

minades condicions adquireixin energia del Sistema Integrat sense la me-

diació dels comercialitzadors. Això pot augmentar l’eficiència i permetre

que determinats consumidors es puguin beneficiar de no haver de pagar

el marge corresponent a les comercialitzadores. No obstant això, no sem-

bla que s’hagi de deixar totalment en mans del reglament la definició de

les condicions que han de complir aquest usuaris exempts d’utilitzar les

comercialitzadores, ni tampoc que se’ls exigeixi «que concorrin circums-

tàncies peculiars», expressió que evoca condicions discrecionals i canviants

més que no pas requisits objectius i no-discriminatoris.

– El fet que les comercialitzadores puguin oferir als usuaris condicions 

més favorables que la tarifa única aprovada pel Govern que els sigui aplicable.

■ Aquest és el punt transcendental de la innovació en comercialització:

segons quin sigui el marge d’actuació de les comercialitzadores entre el preu

al qual paguen l’electricitat i la tarifa que s’assegura als usuaris com a màxima,

hi haurà realment o no un marge de competència entre comercialitzadores.

■ Perquè aquest marge existeixi, és essencial que les empreses comercialit-

zadores puguin manejar la composició dels seus contractes, en funció dels

hàbits dels seus clients i de les seves possibilitats de diferenciar preus d’a-

cord amb les característiques temporals del seu consum per aconseguir pa-

gar uns preus més baixos per l’energia demandada, i així poder oferir preus

diferents per a condicions diferents de servei.

■ Per això cal que el sistema de retribució de les empreses comercialitza-

dores els asseguri que el preu pagat per l’energia estigui en relació amb els
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costos de generació en el moment del consum, de manera que els siguin

beneficioses les iniciatives que tendeixen a aconseguir dels seus usuaris la

planificació de la demanda necessària per aprofitar els preus més baixos de

l’energia consumida en els trams temporals de baix cost.

8.3. Elements ambigus

■ Entre els elements ambigus, en el sentit que poden permetre el funcio-

nament del sistema si les disposicions reglamentàries pendents impliquen

comportaments eficients, transparents i no-discriminatoris, es troben totes

les previsions tendents a establir les relacions entre els diversos operadors,

la seva utilització dels serveis i les xarxes comunes i els procediments de re-

solució de conflictes.

■ El mateix passa amb les disposicions relatives a l’àmbit de validesa de

l’autorització d’activitat de comercialització. Es diu que l’autorització té va-

lidesa a tot el territori nacional, i, a continuació, es defineix l’obligació d’es-

tablir l’àmbit territorial en què l’empresa comercialitzadora pretén operar. I

tot això en relació amb l’obligatorietat d’oferir les mateixes condicions a

tots els usuaris que tinguin les mateixes característiques.

■ Així, per exemple, no és possible exigir al comercialitzador amb vocació

comercial que ofereixi a dins de tota una zona elèctrica les mateixes condi-

cions de subministrament a tots els usuaris amb característiques homogè-

nies, ja que es dificultaria enormement l’entrada de nous operadors i a més

es perdrien totes les possibilitats d’oferir condicions millors que les esta-

blertes en la tarifa màxima.

■ Hi ha altres aspectes de la proposta del MICYT que han estat introduïts

amb l’objectiu d’augmentar la competència, però que podrien tenir altres

efectes que mereixen ser examinats. Així, a) la separació jurídica d’opera-
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dors en diferents activitats, b) el control dels preus de transferència entre

les empreses de cada grup, c) les exigències d’informació a facilitar a

l’Administració, i d) la multiplicitat d’òrgans de control del funcionament

del sistema.

■ A part dels efectes sobre els costos del sistema, s’hauria d’evitar que es

reduís la iniciativa deixada a les empreses, amb el perill que el regulador ha-

gi d’assumir, via tarifa, totes les conseqüències econòmiques de les seves

decisions.

8.4. Elements que restringeixen la competència 

■ Hi ha algunes disposicions del projecte del MICYT el contingut de 

les quals sembla restringir la competència actual. Per exemple, la imposi-

ció que tots els operadors en qualsevol de les activitats compreses en el 

sistema elèctric (tret dels sistemes especials) hagin de ser societats mer-

cantils.

■ A Espanya, actualment, hi ha unes vint cooperatives de consumidors d’e-

nergia elèctrica, catorze de les quals es troben a València, que no podrien

subsistir permanentment si es manté aquesta exigència.

■ La forma jurídica de cooperativa no sembla ser un obstacle per al 

funcionament en una economia de mercat, com es demostra en molts 

sectors.

■ Les exigències de solvència i d’informació que la Llei sectorial invoca

són independents de la forma jurídica que presenti una empresa. De mane-

ra que, tenint en compte l’existència de cooperatives i la falta d’arguments

per a la seva supressió, sembla molt més convenient per al funcionament

del mercat que no s’introdueixi aquesta limitació.

255



■ També hi ha altres aspectes que, en principi, poden ser avaluats negati-

vament des de la perspectiva dels seus efectes sobre la competència en un

o en diversos dels tres nivells de subministradors, operadors i clients. Així,

per exemple, la consideració de servei públic per a un ventall molt més

ampli de les activitats incloses en el sector elèctric.

■ En qualsevol cas ha de quedar clar què es considera servei públic, 

quina part és de titularitat estatal i quina pot ser prestada per la iniciativa

privada, i dins d’aquesta, quina part se sotmet a les regles de la compe-

tència.

■ És important deixar clars aquests punts i les conseqüències de l’amplia-

ció del concepte de servei públic a aplicar al sistema elèctric. D’aquesta

manera es posarien de manifest els objectius perseguits, els mitjans utilit-

zats per aconseguir-los i les restriccions de tot tipus imposades als diferents

operadors com a conseqüència d’aquesta definició.

■ Si s’introdueixen totes les modificacions previstes en el projecte del

MICYT sense reduir els privilegis dels beneficiats pel sistema actual, podria

passar que augmentessin les tarifes pagades pels consumidors perquè el

volum total dels ingressos obtinguts amb la tarifa actual no fos capaç de

cobrir l’import total dels costos reconeguts, l’afectació dels ingressos, el

finançament de la Corporació i les Comissions i remuneració de les comer-

cialitzadores.

8.5. Condicions no modificades per la nova regulació

■ En aquest apartat recollim els elements del sistema actual que no que-

den modificats per la nova regulació, però que afecten les condicions del

mercat, encara que no necessàriament les condicions de competència entre

operadors del mateix sistema elèctric.
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■ Ens referim a aquelles condicions establertes a l’MLE i a la confecció de

la tarifa que afecten les condicions de competència entre fonts d’energia

primària, entre operadors, entre consumidors o entre consumidors i els

seus competidors estrangers.

■ En primer lloc, cal esmentar la subvenció implícita atorgada al carbó

nacional, que es reflecteix no únicament en el percentatge del preu a què es

paga el carbó nacional en relació amb el carbó d’importació sinó en la

necessitat d’anar assumint consums creixents de carbó nacional a mesura

que altres sectors van reduint els seus consums, i al fet que les centrals de

generació han anat acumulant estocs creixents de carbó nacional no cremat.

■ En principi, es considera que tots els espanyols són beneficiaris d’aquesta

protecció al carbó, ja que així se’ls assegura el proveïment d’una font d’ener-

gia primària necessària per al funcionament de l’economia. El Pla Energètic

Nacional (PEN) argumenta que la producció d’electricitat amb carbó no

importat significa una major seguretat de subministrament per al país que

justifica el pagament d’un preu superior. Es tracta, doncs, d’una assegurança

nacional contra el risc de desproveïment futur de carbó, a canvi de pagar

una prima equivalent a les pèrdues actuals de les empreses espanyoles.

■ Es parla de sector estratègic quan hi ha la necessitat d’un cert grau

d’independència i de seguretat en el proveïment de productes o béns

estratègics. La qüestió és, doncs, saber si el carbó és un bé estratègic.

S’entén com a producte estratègic aquell que compleix dues condicions:

1) que sigui un bé mancat de substitutius pròxims i que resulti indispensa-

ble en el consum o en la producció d’altres béns indispensables; i

2) que la seva disponibilitat futura estigui subjecta a un grau important

d’incertesa, a causa de restriccions quantitatives o de canvis bruscos del

seu cost d’adquisició.
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■ L’energia és un bon exemple de producte estratègic. És un bé bàsic i el

seu cost futur presenta un alt grau d’incertesa. No obstant això, per mante-

nir que una indústria deficitària com la carbonera a Espanya és un sector

estratègic, s’han de considerar dos aspectes addicionals:

a) hi ha d’haver importants costos d’ajustament associats a la producció

del bé, deguts, per exemple, a l’obertura o al tancament de les explota-

cions mineres; i

b) hi ha d’haver una probabilitat no menyspreable que el seu cost de pro-

ducció sigui inferior al cost futur del proveïment exterior.

■ En el cas del carbó, com es reflecteix en l’últim PEN, no hi ha hagut cap

incertesa respecte al proveïment i al cost d’adquisició del carbó internacio-

nal. Els preus d’importació del carbó s’han caracteritzat per una gran estabi-

litat, afavorida per l’abundància i dispersió geogràfica de les reserves mun-

dials i pel seu marc competitiu. En el futur, s’espera que l’estabilitat de

preus en termes reals es mantingui a curt i a mitjà termini.

■ Atès que l’oferta i la demanda de carbó són limitades –l’oferta perquè 

és un recurs natural esgotable contínuament deficitari, i la demanda per 

la creixent substitució del carbó per altres combustibles com el coc verd i

el gas natural–, una política destinada a reduir el risc de desproveïment

energètic hauria d’assegurar la diversificació de les importacions de carbó

entre els diferents oferents que són un nombre elevat de proveïdors inde-

pendents.

■ L’altra justificació important de l’existència de les restriccions a la com-

petència en la utilització del carbó és la necessitat política i social de man-

tenir viva una indústria molt concentrada regionalment. No obstant això,

per aconseguir un fi redistributiu com és el manteniment de la renda i de

l’ocupació d’un determinat col·lectiu, s’haurien d’utilitzar instruments no
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vinculats a les decisions productives. La subvenció directa en diners als

beneficiaris, per exemple, és sempre més eficient per a l’economia perquè

no distorsiona els preus relatius.

■ La protecció i regulació del sector carboner genera moltes ineficiències

productives en l’economia espanyola que representen costos socials inne-

cessaris, a conseqüència de l’encariment de l’energia elèctrica. Aquestes

restriccions anticompetitives s’haurien d’eliminar, per tal d’aconseguir

d’aquesta manera una millor assignació de recursos.

■ Una primera aproximació al cost d’aquesta protecció es pot xifrar en els

milers de milions (98.500 el 1990, 113.500 el 1991 i 135.000 el 1992) que

representa cada any l’obligació de consumir carbó nacional a les centrals

tèrmiques. Segons el PEN, l’estalvi de costos del sector elèctric permetria la

realització del Pla de Reorganizació del sector del carbó per elevar-lo a

nivells competitius.

■ Si, per motius estratègics que consideren el carbó com un bé bàsic

energètic amb perill de desproveïment, o per motius socials de redistribu-

ció de renda, es vol mantenir viva una indústria contínuament deficitària,

s’han d’instrumentar mesures de política econòmica que no distorsionin el

sistema de preus.

■ En segon lloc, cal esmentar el tracte diferent de diversos consumidors

d’energia que es deriva del contingut actual de l’estructura de tarifes que

aprova anualment el Govern.

■ Només caldrà que fem dues comparacions:

■ La primera, entre els dos trams corresponents als consumidors més

grans, i la segona entre petits distribuïdors i consumidors de baixa tensió.
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Terme Terme

de potència d’energia

Tarifes PTES/kW i mes PTES/kW/hora

Tarifa G4 de grans consumidors 1.588 1,74

Tarifa de llarga utilització (>145 kW) 1.657 7,46

Tarifa de venda a distribuïdores
(no superior a 36 kW) 379 8,01

Tarifa 2.0 General potència (<15 kW) 265 15,02

■ Les diferències de tracte són tan enormes que no fa falta cap explicació.

No té cap sentit econòmic que entre els dos grups de grans consumidors hi

pugui haver diferències d’almenys un 40%, ni que entre dos consumidors do-

mèstics idèntics, l’un servit per una empresa elèctrica i l’altre per una coope-

rativa de consumidors d’energia, hi pugui haver diferències de fins el 25%.

■ En tercer lloc, no és possible saber actualment quines són les diferències

que la separació d’activitats i la necessitat d’establir remuneracions per a

cada una d’elles sobre criteris objectius produiran sobre els costos recone-

guts per l’MLE, ni la seva incidència sobre els ingressos i els resultats obtin-

guts per les diferents empreses elèctriques.

■ Cal adonar-se que, a causa de totes aquestes condicions –no modificades

per l’avantprojecte del MICYT–, els consumidors d’energia a Espanya pa-

guen factures elèctriques molt superiors a les del grup corresponent de

consumidors a l’estranger. Això és especialment cert en el cas dels consu-

midors industrials no subvencionats, amb un consum d’energia que consti-

tueix un factor en el seu procés productiu que paguen car, de manera que

els seus costos totals de producció i la seva competitivitat a l’exterior es

veuen directament perjudicats a conseqüència de l’alt preu de l’energia

elèctrica a Espanya.
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■ Per això es considera recomanable aprofitar la modificació de la regula-

ció del sistema elèctric per prestar atenció a aquests elements del sistema

actual que dificulten l’existència de condicions neutres per a la competèn-

cia entre subministradors, entre operadors, entre clients o entre clients d’a-

quest i altres sistemes elèctrics. Si no es fa així, es desaprofitaria una magní-

fica oportunitat per establir un sistema transparent i no-discriminatori en

què no existissin subsidis creuats entre diferents grups econòmics o se

substituïssin, si fos necessari, per increments en la tarifa clarament identifi-

cables, mesurables i discutibles.

8.6. Conclusions

■ Malgrat la introducció d’alguns elements de competència, com són la

concurrència en la instal·lació de nova capacitat de generació per al Siste-

ma Integrat, la creació d’un Sistema Independent i la competència en co-

mercialització –la importància de la qual depèn dels criteris a què se sotme-

tin la seva autorització i el seu funcionament–, el projecte de modificació

de la regulació del sistema elèctric proposat pel MICYT sembla, des del

punt de vista de la competència, excessivament prudent, ja que no es regu-

len altres aspectes que, si bé no són pròpiament del sistema elèctric, tenen

una influència decisiva sobre els preus que paga el consumidor.

■ En la nostra opinió, a més d’introduir les modificacions que persegueix

el projecte del MICYT, cal afrontar els altres problemes detectats en el fun-

cionament del sector derivats de la regulació actual si es vol que la reforma

representi un descens general de les tarifes, almenys a curt i a mitjà termini:

el tractament del carbó nacional, la subvenció a determinats consumidors i

l’establiment de criteris objectius en el sistema de remuneracions.

■ En conclusió, el sector elèctric es troba en un procés de canvi normatiu

i el Tribunal no pot, ara com ara, determinar si les modificacions previstes
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seran suficients per aconseguir l’entrada de nous operadors al mercat, la

creació d’un mercat en competència que vagi substituint l’actual sistema de

costos reconeguts, la desaparició de subsidis creuats entre diversos grups

econòmics i una disminució progressiva del preu que paguen per l’energia

elèctrica la majoria de consumidors. En conseqüència, el Tribunal tornarà a

examinar les condicions de funcionament del sector, un cop aclarides les

incògnites actuals, per tal d’avaluar si amb les modificacions proposades

s’ha aconseguit avançar en el procés d’introducció de competència en les

activitats en què sigui possible i convenient, o si, per contra, les modifica-

cions normatives han deixat intactes aspectes fonamentals.
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9. ELS MONOPOLIS LOCALS

■ La Llei de les bases del règim local de 1985 (LB) reconeix a les entitats

locals la facultat d’exercir activitats econòmiques en règim de lliure compe-

tència, i, fins i tot, en règim de monopoli, quan es tracta d’algunes de les

activitats següents, que la mateixa Llei qualifica de «serveis essencials»: pro-

veïment i depuració d’aigües; recollida, tractament i aprofitament de resi-

dus; subministrament de gas i calefacció; escorxadors, mercats i llotges cen-

trals; transport públic de viatgers; serveis mortuoris.

■ Dels serveis susceptibles de ser explotats en règim de monopoli, el Tri-

bunal ha finalitzat únicament els estudis dels serveis mortuoris i del trans-

port públic de viatgers. El Tribunal ha iniciat l’estudi de la recollida, tracta-

ment i aprofitament de residus, però no ha tingut prou temps per fer les 

entrevistes necessàries. Per això, les conclusions sobre aquest sector es 

presentaran en un pròxim Informe.

9.1. Serveis mortuoris

Àmbit de l’activitat

■ L’expressió «serveis mortuoris» que utilitza la Llei es pot entendre en dos

sentits. En un sentit ampli comprèn totes les activitats a què dóna lloc la mort

d’una persona, des del moment de la defunció fins a la sepultura o inci-

neració. En un sentit estricte, s’identifica amb el servei de pompes fúnebres o

servei funerari, i s’exclouen, com a mínim, els serveis relatius al cementiri. Si

bé aquest segon significat sembla més conforme amb la història de la institu-

ció, que reconeixia la competència de l’Església catòlica per establir i gestio-

nar els seus propis cementiris, el significat ampli és el que predomina avui dia.

La conseqüència d’aquesta interpretació és que el monopoli municipal pot

arribar fins als cementiris i, amb més motiu, comprendre totes les activitats
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intermèdies, com és la instal·lació i explotació de tanatoris. Totes aquestes

activitats, que queden excloses de la iniciativa aliena, poden arribar a adquirir

una gran complexitat. Per exemple, els Estatuts de l’Empresa Mixta de

Servicios Funerarios de Madrid, S.A., enumeren actualment, com a objecte del

monopoli que la societat explota, fins a 11 tipus de prestacions dins els ser-

veis funeraris i 5 classes d’activitats diferents dins els serveis de cementiris.

Situació actual

■ Els ajuntaments oscil·len entre remetre els serveis mortuoris, especialment

els funeraris, a la iniciativa privada, o assumir-los en exclusiva. Han declarat el

monopoli de l’activitat cinc grans ajuntaments i altres de menys importants.

Generalment, s’inclinen per explotar el monopoli mitjançant algunes de les

formes de gestió directa o per part del mateix ajuntament que la Llei permet.

La situació intermèdia en la qual conviuen, en règim de competència, una

empresa municipal i altres de diferents, no es dóna a la pràctica.

Raons del monopoli

■ No és fàcil identificar les raons que han induït alguns ajuntaments a

monopolitzar la prestació d’aquest servei, tancant així la possibilitat d’exer-

cir l’activitat a qualsevol altra empresa.

■ L’obligació de prestar aquest servei que la Llei imposa als ajuntaments no

és raó que justifiqui el monopoli. L’existència d’un cementiri és obligació o

servei mínim de tots els municipis, independentment del nombre d’habi-

tants de la població. Però és una obligació de resultat, no de mitjans. És a

dir, no implica necessàriament que a cada municipi hi hagi d’haver un

cementiri municipal. És suficient que els veïns disposin d’aquesta prestació,

encara que estigui al càrrec d’altres instàncies. «Els Ajuntaments hauran de

construir cementiris municipals quan en el seu terme no hi hagi cap lloc

d’enterrament on es pugui complir el que disposa aquesta Llei», diu la Llei
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sobre enterraments en cementiris municipals. De la mateixa manera, a tota

població de més de 10.000 habitants hi haurà d’haver, com a mínim, una

empresa funerària privada o municipal.

■ És a dir, els ajuntaments només estan obligats a prestar els serveis mí-

nims en el cas que la iniciativa privada no els satisfaci. Però, encara que l’a-

juntament hagi de proveir la satisfacció de la necessitat veïnal –servei obli-

gatori–, no per això ha de monopolitzar l’activitat. Pot fer-ho en règim de

competència, i permetre que a més de l’empresa municipal que presta el

servei n’hi hagi d’altres. Aquesta és la regla general que la Llei imposa en la

realització d’activitats econòmiques per part dels ens locals. Serveis obliga-

toris i serveis en monopoli no són termes equivalents.

■ Tampoc no és raó del monopoli la naturalesa de l’activitat. És una activi-

tat econòmica per a la qual hi ha una demanda global fixa i previsible pel

que fa a la quantia –població i taules de mortalitat– i empreses disposades a

satisfer-la en règim de competència. Els serveis mortuoris permeten així

l’existència de diversos operadors que competeixin entre ells i ofereixin

una gamma variada de prestacions, de major o menor amplitud i qualitat, i

de preu diferent. I són serveis divisibles, és a dir, es presten individualment

a cada demandant en la forma que ho requereixi.

■ S’ha argumentat que les persones que demanden el servei –els parents

del difunt– no tenen ni l’experiència ni la tranquil·litat d’ànim suficients per

comparar i escollir amb discerniment entre les diferents ofertes, de manera

que la seva varietat resulta inoperant; circumstàncies que les funeràries

exploten per aconseguir que el client encarregui serveis més amplis i més

cars. El monopoli municipal seria una ajuda per als que es troben en aquesta

situació, i oferiria només els serveis necessaris i a preus equitatius.

■ El trastorn mental transitori que s’atribueix al client no es pot acceptar

com a fonament del monopoli. Sobretot quan aproximadament la meitat de
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la població espanyola té una assegurança de defunció que desplaça a la com-

panyia asseguradora el pagament dels serveis funeraris. Les asseguradores són

demandants capaces de generar un flux d’encàrrecs, cosa que és apreciable

en un servei que els particulars requereixen només esporàdicament. Quan es

contracta el servei, encara que sigui en nom del beneficiari de l’assegurança,

les asseguradores obliguen les funeràries a presentar ofertes competitives per

aconseguir que aquelles mantinguin una relació de client estable.

■ La gran difusió de l’assegurança de defunció, tipus d’assegurança no

habitual fora d’Espanya, és, d’altra banda, símptoma que no es tracta d’un ser-

vei social, en el sentit que sigui una activitat que els veïns i els ajuntaments

entenguin que s’hagi de prestar gratuïtament o per un preu inferior al del cost.

El monopoli no s’estableix per oferir un servei més barat que el que oferirien

les empreses en règim de competència, mitjançant la utilització de preus polí-

tics i comptant amb l’existència d’una subvenció municipal que permeti que

l’empresa monopolista funcioni amb pèrdues. Tot i que la comparació de

preus entre les empreses monopolístiques i les funeràries privades que actuen

en competència no és fàcil perquè el servei pot comprendre un nombre més

gran o més petit de prestacions, i aquestes prestacions a la vegada admeten

variacions, es pot afirmar que de l’estudi de la situació actual es dedueix que

les funeràries que actuen en règim de competència ofereixen un ventall més

ampli de serveis integrals o complets, en què el servei mínim o inferior és més

barat encara que comprengui menys prestacions; i que el preu dels diversos

elements aïllats no és més alt que el corresponent de l’empresa monopolista. 

■ Finalment, el monopoli no es justifica en aquest cas per ser el millor mitjà

d’administrar subvencions creuades, és a dir, de repartir el cost del sepeli de

les persones indigents entre els que no tenen aquesta condició i paguen el ser-

vei. Aquesta classe d’enterraments no superen el 2% del total i el seu cost indi-

vidual és perfectament quantificable. L’ajuntament que s’ha de fer càrrec del

seu import, pot encarregar l’enterrament i pagar-lo a l’empresa o empreses

que el facin, tal com passa als municipis on el servei no està monopolitzat.
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■ Potser el motiu que en el seu dia va impulsar els ajuntaments a monopo-

litzar aquest servei no és altre que el que històricament ha estat determi-

nant en les municipalitzacions dels serveis econòmics: augmentar els in-

gressos municipals. Com afirmava el preàmbul de l’Estatut Municipal de

1924 en explicar les municipalitzacions, «amb prudència i cautela es podrà

fer molt en benefici dels pobles, ja que la renda diferencial que permetrà

absorbir el monopoli municipal ascendeix, en gran nombre de casos, a

xifres considerables». Els beneficis monopolístics serien com un impost so-

bre els serveis, paral·lel a l’impost de consum sobre les mercaderies –im-

post que sempre ha estat impopular–, que permetria rebaixar-lo: «amb els

rendiments líquids dels serveis públics explotats pels Ajuntaments es durà a

terme la desgravació dels impostos que constitueixen actualment el seu

pressupost d’ingressos, començant pel de consums...», deia l’art. 19 del

projecte de 14 de juny de 1905 d’Hisenda Municipal. L’antiga pretensió de

constituir les pompes fúnebres en monopoli fiscal, inicialment rebutjada

per un Reial decret-sentència de 1878, en atenció al principi de llibertat in-

dustrial, no prosperaria fins bastant més endavant.

■ Actualment, la falta d’una justificació acceptable del monopoli és la que

a França ha conduït –on el servei pertanyia monopolísticament als ajunta-

ments des de 1904 com a conseqüència, es diu, del desig d’enfortir la sepa-

ració entre l’Església i l’Estat– a la seva supressió, per la recent Llei de 8 de

gener de 1993. Continua sent servei públic, fins i tot servei obligatori per

als ajuntaments, però el seu exercici efectiu s’ha de fer en règim de com-

petència. Es preveu un reglament que, amb caràcter nacional, reguli, entre

altres punts, l’atorgament de l’autorització a què se sotmet l’exercici de

l’activitat, autorització que serà vàlida per a tot el territori nacional.

Conclusió

■ En resum, resulta que si els serveis mortuoris els presten empreses en

competència en termes més favorables per als usuaris que els que ofereix el
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monopolista, i si no es troba cap motiu convincent que justifiqui la consti-

tució del monopoli, s’ha d’excloure, des del punt de vista de la competèn-

cia, la possibilitat que ara concedeix la Llei, amb caràcter general, als ajun-

taments perquè l’estableixin. I, com que aquesta possibilitat deriva de la

seva inclusió entre els serveis essencials que enumera l’art. 86.3 LB, es pro-

posa excloure-se’n.

■ Això no implica, naturalment, que els ajuntaments no puguin també

prestar el servei en règim de concurrència, ni que l’exercici de l’activitat

no estigui sotmès a totes les restriccions que imposa la protecció d’altres

béns, com, per exemple, la salubritat pública. Únicament significa que qual-

sevol empresa que compleixi les normes que s’exigeixin podrà exercir

aquesta activitat. En aquest punt és important subratllar la necessitat d’evi-

tar que l’acabament del monopoli doni pas a una situació restrictiva de la

competència d’efectes equivalents, cosa que pot passar mitjançant la tècni-

ca de l’autorització si l’atorgament de les llicències no se sotmet a requisits

objectius, és a dir, no susceptibles d’apreciació discrecional, i «numerus

apertus», és a dir, que es concedeixen a tots aquells qui ho sol·licitin. Els

ajuntaments autoritzants solen tenir una certa inclinació a regular el sector,

per descomptat per millorar-ne el funcionament, tenint molt en compte les

opinions de l’empresa o empreses ja instal·lades. Però aquestes empreses

procuren que no entrin nous competidors.

■ Per allunyar-se d’aquesta situació es recomana que les llicències siguin

reglades –s’atorgarà a totes les empreses que reuneixin els requisits objec-

tiu legals– de «numerus apertus» i, sense perjudici de les facultats d’altres

entitats territorials, que habilitin per a l’exercici de l’activitat a tot el territo-

ri nacional.

■ En aquest sentit, es proposa modificar el Reglament de Policia Sanitària i

Mortuòria de 1974. El règim de preus també se subjectarà al sistema gene-

ral de preus lliures.
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■ Finalment, igual que en qualsevol cas de desmonopolització, s’haurà de

preveure un règim transitori per als municipis que tinguin monopolitzat el

servei, encara que és probable que presenti menys dificultats que en altres

sectors. Perquè la creació de noves empreses no precisa de grans inver-

sions de capital ni de l’adquisició d’una tecnologia cara o difícil. D’altra

banda, avui dia el monopoli local només està establert en alguns municipis.

A la resta de municipis hi ha una pluralitat d’empreses de serveis fúnebres,

disposades a actuar en les circumscripcions actualment prohibides i que

tenen prou capacitat per fer-ho.

Recomanacions

– Suprimir els serveis mortuoris de la llista d’activitats monopolitzables

pels ens locals (art. 86.3 LB).

– Els ens locals podran dur a terme aquesta activitat en règim de com-

petència, i es recomana que ho facin només en el cas que no hi hagi

cap altra empresa que l’atengui suficientment.

– Les autoritzacions per a l’exercici de l’activitat hauran de ser reglades

–amb enumeració exhaustiva de requisits objectius– de «numerus aper-

tus» –es concedeixen a tots els qui reuneixin els requisits–, i habilitaran

per a l’exercici d’activitat a tot el territori estatal.

– Els preus seran lliures.

– Preveure un règim transitori per a les empreses que deixin de ser

monopolistes.

9.2. Transport públic de viatgers

Àmbit de l’activitat

■ El transport que l’art. 86.3 de la Llei de Bases de règim local qualifica de

servei essencial, susceptible de ser realitzat en règim de monopoli, és el
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transport de viatgers –no de mercaderies– de caràcter públic –fet per comp-

te d’altri mitjançant retribució– i que tingui lloc dins el terme municipal,

que és l’àmbit competencial reservat als municipis (art. 113 de la Llei 16/1987,

de 30 de juliol, d’Ordenació dels transports terrestres).

■ Aquest transport admet les modalitats segons que es faci d’acord a itine-

raris i freqüències establerts –transport regular– o sense aquestes subjec-

cions –discrecional–; i segons que estigui destinat a transportar una plurali-

tat de persones que individualment ho sol·licitin –col·lectiu– o una o diver-

ses persones que ho sol·licitin conjuntament –individual–.

■ D’aquestes diferents modalitats, únicament s’ha estudiat el transport re-

gular col·lectiu.

Planificació

■ El fet de disposar de mitjans que assegurin el transport, dins el municipi,

d’acord amb itineraris i freqüències predeterminats, és una necessitat col-

lectiva la realització de la qual podria, en principi, encomanar–se a la inicia-

tiva privada. Recentment, al Regne Unit, s’ha fet una experiència en aquest

sentit amb resultats poc encoratjadors. La raó és que la iniciativa privada

adapta les seves línies i freqüències a l’existència d’una demanda suficient

per assegurar la rendibilitat del servei i no s’estableix la línia o, si s’esta-

bleix, es deixa de prestar el servei a aquelles hores en què la rendibilitat

exigiria la percepció d’unes tarifes tan altes que provocarien el rebuig del

públic. Com que la facilitat de desplaçament dins el municipi és una neces-

sitat social a les ciutats d’una certa extensió, els ajuntaments l’han d’aten-

dre i per a això planifiquen les línies regulars que calgui. L’art. 26.1.d.LB

considera el transport col·lectiu urbà de viatgers un servei obligatori per a

municipis de més de 50.000 habitants. Així es justifica que la planificació

de les línies regulars de la ciutat vagi a càrrec del poder públic. Fins i tot és

admissible que es faci la planificació en règim de monopoli, és a dir, a base
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d’excloure que la iniciativa privada pugui establir les seves pròpies línies

regulars al marge del pla. També pot tenir sentit establir una tarifa única que

sigui independent del trajecte i de l’hora en què s’utilitza i que, com a mà-

xim, admeti alguna variació a determinades línies –perifèriques– o en deter-

minades hores –tarifes nocturnes–. La tarifa única pot, a més, facilitar la ges-

tió del servei i permetre l’alleugeriment de controls i l’expedició de títols

de transport d’ús múltiple.

■ No obstant això, l’obertura a la iniciativa privada de línies al marge de les

planificades és admissible en alguns supòsits. Per exemple, per absorbir les

crestes de demanda que es produeixen a hores punta en els transports que

van del centre a la perifèria i viceversa, a les grans ciutats. La liberalització

tindria lloc a favor de les empreses que presten serveis discrecionals i exigi-

ria una compensació a qui exploti les línies regulars.

■ Les tarifes les fixa l’ajuntament d’acord amb la normativa general de

preus i en consideració, quan calgui, de la part del cost que hagi de ser

finançada amb recursos diferents als de les aportacions dels usuaris (art. 117

LOT). Actualment, la regla general és que les tarifes no arribin a cobrir els

costos i que calguin subvencions públiques perquè continuï el servei. La

decisió de si cal que sigui així i es confereixi al servei un obert caràcter

social, o bé és preferible que les tarifes segueixin la regla general, en relació

amb les activitats econòmiques dutes a terme pels ens locals, d’ajustar-se als

costos, és purament política. Des del punt de vista de la competència és exi-

gible, en qualsevol cas, la transparència comptable de qui exploti les línies.

Execució

■ Un cop planificada la xarxa municipal de línies regulars, l’explotació del

servei admet, com a primera alternativa, l’explotació única o conjunta de

tota la xarxa per part d’un sol gestor o l’explotació per part d’entitats dife-

rents que es repartirien les línies. La majoria dels municipis s’ha decantat
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pel sistema de gestor únic. A ciutats grans es podria aconsellar assajar la

pluralitat de gestors i distingir dins la xarxa local, ja sigui línies diferents, ja

sigui sectors geogràfics amb línies locals, cosa que, si bé no introduiria una

competència plena, ja que no és possible perquè es tracta de mercats dife-

rents, permetria almenys comparar els resultats de la gestió de cada opera-

dor, i potser diversificar més les tarifes. 

■ La segona alternativa és l’elecció de la manera de gestió entre les diver-

ses possibilitats que ofereix, a elecció dels ens locals, la LB. A la pràctica no

hi ha unanimitat i tant s’utilitza la gestió directa, pel mateix ajuntament o

mitjançant un empresa municipal, com la gestió indirecta per un concessio-

nari privat. Els concessionaris privats afirmen que el cost per quilòmetre

que aconsegueixen en les seves explotacions és inferior al que publiquen

les empreses municipals.

■ Si s’opta per la gestió mitjançant concessió a l’empresa privada, seria

aconsellable ajustar la durada al temps mitjà d’amortització de l’equipament

inicial –entorn dels 10 anys– i mantenir, sempre que sigui possible, les con-

dicions inicials de la concessió. Les empreses fan notar que els ajuntaments

fan un excessiva utilització del seu dret a alterar les condicions establertes,

alteracions que són immediatament obligatòries per al concessionari sense

que els ajuntaments s’afanyin a satisfer l’equivalent econòmic que restablei-

xi l’equilibri de la concessió. Són freqüents, al sector, les queixes relatives

al fet que els ajuntaments desvirtuen les condicions inicials de les conces-

sions i triguen a satisfer les indemnitzacions que deuen o les previstes. Però

aquestes irregularitats, així com la poca claredat en la redacció de les bases

del concurs per adjudicar la concessió, la falta de motivació que s’observa

en les adjudicacions i el menor rigor amb què els ajuntaments tracten les

empreses que depenen d’ells en comparació amb les empreses conces-

sionàries, són conductes de fet, la correcció de les quals no necessita, en

principi, cap modificació legal. La recomanació que es pot fer és que es

compleixin les normes existents que, en general, són suficients per evitar
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aquests excessos. Si no fos així, al cap d’un temps, el Tribunal elevaria un

informe al Govern per proposar modificacions normatives que obliguin a

l’execució d’aquestes conductes, pel que fa a la competència.

■ Una altra qüestió que planteja el transport col·lectiu urbà en algunes ciu-

tats és el de la concurrència en l’espai de diverses competències –transport

perifèric o intermunicipal– i la concurrència entre mitjans diferents

–metro/autobús–.

■ La LOT apunta la cooperació com a mitjà per resoldre el primer punt

(art. 114), cooperació que es pot fer mitjançant diversos instruments: acord

entre municipis, creació d’un ens supramunicipal o utilització, amb aquests

fins, d’un altre ja existent. Independentment del fet que per aquesta coordi-

nació s’arribi a un tractament unitari de les diverses línies, es recomana com-

pletar el servei monopolitzat amb la liberalització limitada de les línies

perifèriques per a les hores punta.

■ La cooperació entre diversos mitjans, si els considerem complementaris

més que no pas competitius, és una excepció a la competència que, per ara,

sembla raonable mantenir.

Recomanacions

– Mantenir la possibilitat que els ens locals monopolitzin la planificació

de les línies de transport regular col·lectiu, però permetre l’establiment

d’altres línies per al transport de la perifèria al centre, i viceversa, a les

hores punta.

– Diversificar en més d’una concessió, si és factible, l’explotació a les

línies.

– Adoptar, com a temps màxim per a les concessions, un termini de 10

anys
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10. LA COMPETÈNCIA EN EL MERCAT DEL SÒL URBÀ

10.1. Introducció

■ En aquest capítol no s’inclou cap recomanació concreta de modificació

normativa, sinó que només se suggereixen criteris per fer modificacions

normatives. Això no és perquè es consideri que el sector del sòl no és

important, o que no és necessari fer modificacions normatives, sinó tot el

contrari. Com s’explica més endavant, el règim del sòl és transcendental no

solament en si mateix, sinó perquè permet la flexibilitat de l’oferta de totes

les activitats i especialment la de serveis. El que passa és que el canvi nor-

matiu del règim del sòl per introduir competència no es pot fer al mateix

ritme i de la mateixa manera que a d’altres sectors. 

■ Hi ha diverses raons per les quals, en el cas del sòl, no és convenient en

aquests moments proposar recomanacions concretes. En primer lloc, es

requereix temps per anar canviant una visió profundament gravada en la

mentalitat espanyola de les últimes dècades. En segon lloc, al voltant d’un

sistema que pràcticament nega el mercat, s’han anat construint una sèrie

d’interessos que cal reorientar d’una manera ordenada. Finalment, altres

països europeus comparteixen amb Espanya, si bé amb una intensitat

menor, els problemes derivats de la rigidesa del mercat del sòl. Per tot això,

el que es proposa al final d’aquest capítol és la formació d’una comissió que

vagi estudiant la revisió de la legislació per introduir més competència en

aquest sector, d’acord amb uns criteris que s’expliciten. 

10.2. La falta de competència en el mercat del sòl és
l’origen de la falta de competència en altres sectors

■ El Tribunal es va començar a adonar de la importància d’introduir com-

petència en el mercat del sòl quan va estudiar la competència en altres sec-
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tors com, per exemple, el de la distribució comercial. Després de la liberalit-

zació de 1985 hi ha hagut a Espanya un desenvolupament de les grans super-

fícies que ha estat molt positiu per al consumidor, però, tot i així, els beneficis

no s’estan obtenint totalment, ja que a Espanya, i a diferència d’altres països,

hi ha una competència molt escassa entre grans superfícies. La raó princi-

pal és que sovint es produeix una espècie de canvi o de permuta entre les

autoritats que qualifiquen els sòls per a usos comercials i les gran empreses

de distribució. Es concedeix la qualificació si la gran superfície construeix,

per exemple, un poliesportiu o un pont per a l’ajuntament.

■ ¿Què hi ha darrera d’aquestes permutes? El que hi ha darrera, en realitat,

és una concessió monopòlica. Per continuar amb el mateix exemple, les

grans superfícies no són institucions sense finalitat de lucre que donin algu-

na cosa a canvi de res. L’autoritat urbanística els dóna una garantia de mo-

nopoli amb la qual poden explotar els consumidors de l’àrea, i com que

aquestes rendes que obtenen són més grans del que els costa el poliespor-

tiu o el pont, accedeixen a l’operació. Però l’operació, des del punt de vista

econòmic, és dubtosament eficient. Qualsevol altre tipus d’imposició sobre

els ciutadans és més raonable i eficient que l’impost monopòlic. Els ciuta-

dans obtindrien molts més avantatges si les grans superfícies poguessin

competir entre elles. Els preus s’abaixarien i, a través del sistema impositiu,

els ens locals podrien obtenir els seus ingressos per afrontar les necessitats

públiques.

■ A més, amb el règim actual del sòl, els ciutadans no només paguen preus

més elevats sinó que perden molt de temps, cosa que en el cas de les activi-

tats productives pot tenir un valor més gran que el preu. Així, per exemple,

fa molt temps es va liberalitzar l’expansió de les gasolineres i, això no obs-

tant, estan apareixent molt lentament per la geografia espanyola a causa

que s’estan produint aquestes negociacions de permuta i canvi entre les

companyies petrolíferes i els ens locals. Finalment, les concessions mono-

pòliques tenen l’inconvenient, ja assenyalat en un altre punt d’aquest Infor-
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me, que són obscures, no són aprovades explícitament per les assemblees

democràtiques corresponents i, en alguns casos, poden ser una font de

corrupció.

10.3. Un cas d’intervencionisme extrem

■ Que la utilització del sòl hagi d’estar intervinguda pels poders públics és

una cosa que no nega ningú, i de fet, així passa a tots els països. El proble-

ma a Espanya és un problema de la forma d’intervenció. El problema a Es-

panya és que, en comptes de fixar unes regles generals de defensa dels inte-

ressos públics, l’autoritat urbanística ho va decidint tot fins al punt de po-

der determinar amb el màxim detall la utilització de cada espai. En impedir

als propietaris de decidir-ne l’ús, el mercat del sòl se segmenta de tal mane-

ra que els diferents usos no competeixen per la utilització del sòl. És com

si, en lloc d’haver-hi un mercat, n’hi hagués vuitanta o cent de diminuts.

Aquesta falta de competència entre usos alternatius genera una mala assig-

nació de recursos i dóna lloc a l’aparició de rendes monopòliques. La com-

partimentació del mercat disminueix l’oferta per a cada un dels usos i força

els preus a l’alça. 

■ El problema de no permetre el joc de la competència és que, com que el

futur no es correspon sempre amb allò que preveu l’autoritat urbanística,

es produeixen moviments espasmòdics en quantitats i en preus. Així, en

alguns casos, resulten terrenys sobrants i en d’altres, com ha passat amb les

oficines, ha faltat espai i els preus s’han disparat perquè la demanda d’usos

de l’espai no s’ajustava al que l’autoritat urbanística havia previst. El mateix

passa contínuament en el cas del sòl per a habitatge, on coexisteixen terre-

nys sense edificar i preus elevats. És la paradoxa de l’intervencionisme

extrem: d’una banda, sobra terreny, i, d’una altra, simultàniament, els preus

es disparen.
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10.4. El sòl és necessari per a gairebé totes les activitats

■ No hi hauria cap problema, o el problema seria menor, si l’absència de

mercat es produís en el cas d’un bé que pràcticament no fos utilitzat per 

la majoria de ciutadans. Però aquest no és el cas del sòl. Per a qualsevol acti-

vitat productiva o de serveis es necessita un lloc on fer-la. A més, el 

sòl és una part essencial d’un dels béns de consum més importants, com 

és l’habitatge, i, en conseqüència, el seu preu influeix decisivament en la

formació dels salaris nominals i en el nivell de vida dels ciutadans. Pel que fa

als efectes sobre les activitats productives, com ja s’ha dit, l’important no és

només el preu del sòl sinó el temps que es triga a aconseguir localitzar-les.

10.5. Els problemes de la normativa del sòl

■ L’especial normativa espanyola que es caracteritza per un intervencionis-

me extrem arrenca el 1956. La Llei del Sòl que s’aprova aquest any, a pesar

de gestar-se en un règim sense llibertats, és elogiada per moltes revistes

d’urbanisme del món. Aquesta Llei deixa sense capacitat d’acció el propie-

tari i trasllada totes les decisions a l’autoritat urbanística. La Llei pretén aca-

bar amb la voracitat dels propietaris que estan interessats només en el lucre

i passa la decisió a les autoritats que són les que busquen l’interès públic.

Aquest és l’eix principal d’una legislació que no ha canviat en el fonamen-

tal des del 1956, ja que les reformes de 1975 i de 1990 estan plantejades

sobre la mateixa filosofia. 

■ El problema d’aquesta normativa és l’abisme que s’obre entre unes

bones intencions i uns resultats no tan bons. Està a la vista com s’han com-

plert els objectius pretesos al llarg dels més de trenta-cinc anys d’aplicació

d’aquestes lleis. La destrucció de la costa i de moltes ciutats ha estat una

característica a Espanya des de l’any 1956. Era de suposar que un cop supri-

mida la llibertat, es crearia l’ordre, però el que s’ha creat és el caos.
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■ El resultat de la legislació urbanística espanyola ha estat molt semblant a

l’efecte de la normativa «anti-propietaris» establerta a la Unió Soviètica

durant setanta anys. La filosofia és la mateixa: se suprimeix el propietari per

inútil i no es deixa que la decisió sobre l’ús del sòl sigui fixada pel joc dels

que demanden i els que ofereixen, sinó que es deixa la decisió en mans de

l’autoritat perquè representa els interessos generals. Els resultats no han es-

tat els esperats. Algun economista assenyalava una vegada que és curiós

constatar com als països d’economia de mercat sembla que tot està planifi-

cat, mentre que als països comunistes tot és caòtic.

■ La funció principal del mercat és adaptar l’oferta a la demanda, però el fet

que es deixi jugar el mercat no significa que s’hagin de suprimir totes les

regulacions. El mercat, per funcionar correctament, exigeix que es fixin

unes regles per part dels poders públics, defensant uns interessos generals

–seguretat, salut, etc.–, però deixant llibertat als individus perquè actuïn dins

d’aquestes normes. No obstant això, quan no hi ha normes i tot es deixa a la

discrecionalitat de l’autoritat administrativa, apareix, paradoxalment, el caos.

10.6. Regles enfront de discrecionalitat

■ Ningú no discuteix la intervenció dels poders públics en el sòl. La inter-

venció és absolutament necessària en un cas en què les externalitats són

òbvies. La qüestió és com s’ha de fer aquesta intervenció per part dels

poders públics. La qüestió és que aquesta intervenció s’ha de fer a base de

regles i no de discrecionalitat. S’han de defensar tots els objectius públics

que es vulgui –alçades, densitats, necessitat d’espais verds, infraestructures,

etc.–, però l’autoritat no pot arribar a l’extrem de decidir què s’ha de fer a

cada espai i quan s’ha de fer. Es poden imposar determinades limitacions a

certs usos que puguin crear problemes, però aquestes limitacions han de

ser generals. Si algú accepta complir les regles generals, ha de tenir llibertat

per decidir destinar el sòl corresponent a l’ús que vulgui.
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■ A Espanya s’ha atorgat a la discreció de l’autoritat urbanística la denomi-

nació de «plans», cosa que suggereix una certa idea d’estabilitat, però, a la

pràctica, els anomenats «plans» són absolutament canviables. A Madrid, per

posar un exemple recent, la corona circular verda prevista pel pla general

del 85 desapareixerà parcialment, perquè la nova corporació municipal ha

pres la decisió d’edificar, amb el major índex d’edificabilitat possible, a

totes les zones de reserva que havia previst el pla anterior. 

■ Es pot adduir que, en un sistema democràtic, el ciutadà té la possibilitat

de canviar periòdicament l’autoritat urbanística. Això és veritat, i en part

suavitza el problema. Qualsevol pot observar que els efectes de la mateixa

normativa espanyola del sòl han estat molt diferents sota un règim sense lli-

bertats que sota la democràcia. Però el problema és que les actuacions ur-

banístiques són difícilment reversibles. És cert que els ciutadans poden ele-

gir una autoritat diferent d’aquella que creguin que ha perjudicat la seva

ciutat. El problema és que pot ser massa tard. Per això cal evitar la discre-

cionalitat total de l’autoritat i garantir la llibertat i la igualtat, establint unes

regles generals i iguals per a tots els ciutadans. 

■ Un altre efecte que genera aquesta situació de discrecionalitat és el que

ja s’ha esmentat de la pèrdua de temps ocasionada per un excés de control

i d’intervenció per part de l’administració pública. Sota un sistema de

regles –per rigoroses que siguin–, el temps el decideixen els operadors

econòmics. Sota un sistema de discrecionalitat, el temps l’imposa l’Admi-

nistració. És impressionant el temps mort que han de suportar les bosses de

sòl útil abans de ser utilitzades, a causa de l’extrema complexitat del siste-

ma de tramitacions; unes tramitacions que han de ser resoltes pels diferents

organismes, els quals, a la vegada, actuen amb lentitud. Això té una trans-

cendència econòmica difícil d’imaginar. El temps que passa entre les

sol·licituds dels particulars i l’autorització administrativa efectiva implica

que l’operador que ha hagut de patir aquest llarg període d’espera acabarà

traslladant els seus costos al producte final: l’habitatge, els locals comer-
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cials, etc. I, cosa encara pitjor, aquests retards fan que l’oferta de serveis

–que no té res a veure amb el sòl o l’habitatge– no respongui ràpidament a

la demanda. Aquesta rigidesa en l’oferta obliga la política macroeconòmica

a apujar els tipus d’interès, a reduir la inversió pública, etc., per frenar l’ex-

pansió. Als ulls dels ciutadans, la política macroeconòmica és la responsa-

ble d’aturar el creixement quan la principal responsabilitat recau en la rigi-

desa de l’oferta creada, entre altres factors, pel règim del sòl. 

10.7. La legislació del sòl i els efectes perversos

■ La legislació espanyola del sòl té alguna cosa en comú amb la legislació

laboral. Totes dues legislacions són dues herències semblants del règim

anterior. Aparentment estan destinades a protegir en un cas el treballador i

en l’altre l’entorn urbà, però els resultats han estat els contraris. Espanya ha

aconseguit la taxa més gran d’atur de l’OCDE i, probablement, un dels

desastres urbanístics més grans de tots els països de l’OCDE. Tot i això, i a

causa del fet que són normatives aparentment protectores, és evident que

hi ha una forta resistència a modificar-les. Cal un exercici intel·lectual pro-

fund i molt de temps per descobrir allò que els economistes anomenen

«efectes perversos» d’aquestes legislacions.

■ També, i de la mateixa manera que de la legislació laboral només se n’ocu-

paven els experts en dret laboral, i només quan es va començar a fer una

reflexió des de fora d’aquest àmbit es van anar aclarint algunes inconsistèn-

cies, el mateix ha passat amb la legislació del sòl. Encara ara, cap economista

important del país no ha dedicat la mínima atenció als problemes de com-

petència creats per la legislació del sòl. És important trencar aquesta inèrcia i

incorporar una visió econòmica a la tradicional dels experts en el sòl.

■ Però s’ha d’acceptar que aquests canvis comporten temps. De la mateixa

manera que van passar nou anys des del final del règim anterior fins que –el
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1984– es va començar a liberalitzar la contractació temporal, caldrà bastant

temps per anar-se adonant dels problemes que té la nostra legislació del sòl.

En aquest cas no es tracta només d’una qüestió de grups d’interès. No són

només els ens locals i les grans empreses els que estan interessats a mante-

nir l’«statu quo» actual, sinó que la majoria de la població segurament pot

témer que un canvi normatiu, en aquest cas, posi en perill els interessos

generals. La idea que el propietari no serveix per a res i que com més se li

expropiï i més se l’aparti del sistema menys s’apujaran els preus del sòl i

més bé s’ordenarà l’urbanisme és una idea arrelada, però això és perquè

ningú no n’ha subministrat una visió alternativa. D’aquí ve que, en aquest

cas, les nostres recomanacions al Govern siguin molt prudents en el sentit

d’anar iniciant una reflexió sobre aquests assumptes que pugui donar-ne els

fruits més endavant.

■ Un altre dels efectes perversos del sistema actual és que l’Administració

ha concentrat tots els seus esforços i els seus recursos personals i de tot ti-

pus en les activitats de prohibició i d’autorització, i no en les de vigilància,

control i sanció. En definitiva, s’han substituït els operadors econòmics pel

que fa a decidir què, com i quan s’han de fer les coses, i s’han negligit les

funcions pròpiament públiques. Aquesta substitució de papers ha provocat

l’aparició de les anomenades urbanitzacions il·legals i, en general, ha

permès una actitud generalitzada d’incompliment de la Llei, els efectes de

la qual no tenen res a veure amb els que produiria el joc de la competència

amb ple respecte a les normes objectives. La liberalització no significa

absència de normes ni, molt menys, el seu incompliment.

10.8. La incidència dels problemes de finançament 
de les hisendes locals

■ És veritat que en el sistema actual alguns ens locals es comporten en

alguns casos com a autèntics especuladors, restringeixen l’oferta del sòl
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fins a extrems increïbles i, paral·lelament, fan pujar el preu del sòl, però

aquest és un comportament econòmicament justificable, tenint en compte

els problemes de les hisendes locals a Espanya. La falta d’un finançament

adequat per afrontar unes pressions socials que han exigit increments de

despeses realment importants ha fet que les autoritats locals recorreguessin

a la concessió de monopolis locals com a font fonamental d’ingressos. Això

ha estat típic en la història de la hisenda. Quan els reis no disposaven d’un

sistema fiscal adequat, anaven donant concessions monopòliques –de fàbri-

ques, de comerç, etc.– a determinats senyors, els quals, a canvi, ajudaven a

finançar la corona. Això mateix estan fent avui les autoritats urbanístiques a

Espanya i no serà fàcil canviar aquesta conducta, con no ho va ser posar fi

als monopolis reials i als privilegis. Si paral·lelament no es garanteix a les

hisendes locals un sistema ortodox de finançament, serà molt difícil que

s’admeti incrementar la competència en el mercat del sòl per rebaixar el

preu del sòl a Espanya.

10.9. Recomanacions

■ Després de tot el que hem vist, i amb independència que el Tribu-

nal continuï els seus estudis sobre aquest assumpte, es recomana al Go-

vern la formació d’una Comissió –en la qual, a més dels experts tradicio-

nals del sector, hi participin economistes i hisendistes– que procedeixi 

a la revisió de la normativa del sòl a Espanya d’acord amb els criteris

següents:

a) En el sòl urbà, buscar fórmules per accentuar el caràcter reglat de la

seva determinació, i garantir el dret a construir de conformitat amb les

regles generals per part de tots els operadors i sotmetre-hi, de manera

efectiva, els mateixos poders públics, sense privilegis. Principi d’igualtat

de tracte en relació amb alçades, volums, densitats, etc., i justificació de

les diferències amb caràcter general.
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b) En el sòl urbanitzable: permetre que els particulars decideixin sobre l’ús

de l’espai sempre que compleixin les regles generals. Negatives justifica-

des i motivades per part dels poders públics. Utilització urbanística del

sòl urbanitzable de conformitat amb la iniciativa dels particulars.

c) En el sòl no urbanitzable: precisar quin ha de ser a tot el territori nacio-

nal. En la resta del sòl, s’ha de permetre la urbanització sotmesa a nor-

mes generals. Canviar l’òptica actual i definir les zones del territori

nacional no-urbanitzables d’acord amb un pla de prioritats públiques en

funció de valors mediambientals, paisatgístics i ecològics. La resta del

territori ha de ser, en principi, urbanitzable.

d) En hisendes locals: estudiar sistemes de finançament dels ens locals que

els permetin finançar-se sense necessitat de recórer a concessions

monopòliques.
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11. LA COMPETÈNCIA EN EL MERCAT 
DE LA INSTAL·LACIÓ I EL MANTENIMENT

■ La debilitat de la competència exterior i la insuficiència de l’oferta cons-

titueixen característiques destacades del sector de serveis. Aquestes carac-

terístiques s’accentuen en el cas del mercat de la instal·lació i el manteni-

ment. En aquestes activitats es detecta la presència de fortes barreres

d’entrada, les quals contribueixen a la consolidació de comportaments oli-

gopolístics que es tradueixen en increments de preus per sobre dels preus

de competència.

■ En el grup d’activitats d’instal·lació i manteniment s’inclou una àmplia

diversitat de professions relacionades amb una gran varietat d’instal·lacions,

equips i productes industrials: aparells elevadors, fontaneria, gas, electrici-

tat, calefacció i climatització, frigoristes, aparells sotmesos a pressió, calde-

res, maquinistes i palistes miners, dipòsits de productes petrolífers, màqui-

nes de preparació ràpida de cafè, grues, etc. La diversitat dels equips i les

professions va acompanyada d’una àmplia diversitat de reglaments regula-

dors de les activitats d’instal·lació i manteniment.

■ Una anàlisi succinta de les disposicions que regulen les activitats d’ins-

tal·lació i manteniment revela que el complex sistema de regulació actual

dificulta l’extensió de la competència, facilita els acords col·lusoris o les

situacions de privilegi i imposa complexitats administratives amb els corres-

ponents costos econòmics i socials.

■ Les tarifes d’aplicació autoritzada, els acords sobre tarifes, la limitació

territorial de l’activitat, el repartiment geogràfic del mercat, els límits a

l’exercici individual de la professió i l’existència de contractes abusius són

alguns exemples que es tradueixen en limitacions abusives de la competèn-

cia i pressionen els preus a l’alça.
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■ Dels casos esmentats, alguns (acords sobre tarifes, repartiment de mercat

geogràfic, per exemple) només poden ser perseguits, a través de les seves

manifestacions concretes, mitjançant l’aplicació de la Llei 16/1989 de Defensa

de la Competència. Altres aspectes limitadors de la competència (limitació

territorial de l’activitat, límits a l’exercici individual de la professió, per exem-

ple) es poden evitar mitjançant modificacions en la normativa vigent o mit-

jançant la inclusió d’articles adequats a les noves propostes de normativa.

■ Les competències reguladores en matèria d’instal·lacions i instal·ladors

es reparteixen entre l’Administració central i les administracions autonòmi-

ques. Aquest fet comporta una àmplia diversitat de situacions, ja que la le-

gislació general se superposa a l’autonòmica. Aquesta diversitat aconsella

actuar sobre els principis generals. La plataforma d’aquests principis és la

Llei 21/1992, d’Indústria, i el corresponent desenvolupament reglamentari

que està en tràmit. Aquesta via té dos avantatges fonamentals. En primer

lloc, la Llei 21/1992 ha deixat ja resoltes algunes situacions que afectaven

negativament el lliure exercici de la competència (unitat de mercat, per

exemple). En segon lloc, en el desenvolupament reglamentari es poden

contemplar els principis generals rellevants relacionats amb la competèn-

cia, i d’aquesta manera s’obvia l’actuació individualitzada sobre l’ampli

espectre reglamentari actualment en vigor.

■ L’esmentada Llei contempla el sector industrial en el seu sentit ampli.

Considera indústries «les activitats dirigides a l’obtenció, la reparació, el man-

teniment, la transformació o la reutilització de productes industrials (art.

3.1.)» i inclou «els serveis d’enginyeria... i d’assistència tècnica relacionats

amb les activitats industrials» (art.3.2.). Aquestes activitats han de ser regula-

des amb dues finalitats fonamentals: a) llibertat d’empresa i b) seguretat.

■ La «llibertat d’empresa en el marc de l’economia de mercat» està recone-

guda en l’art. 38 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978.

Les disposicions sobre seguretat es contemplen en la Llei 21/1992 i s’apli-
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caran «a les instal·lacions, equips, activitats, processos i productes indus-

trials que utilitzin o incorporin elements, mecanismes o tècniques suscepti-

bles de produir danys...» (art. 33).

■ La proposta d’actuació a través del desenvolupament reglamentari es

reforça si s’atén el contingut de la Llei. Efectivament, en la Llei 21/1992 es

considera que els nous Reglaments de Seguretat Industrial –pendents d’apro-

vació– d’àmbit estatal «seran aprovats pel Govern de la Nació, sense perjudi-

ci que les Comunitats Autònomes, amb competència legislativa sobre indús-

tria, puguin introduir-hi requisits addicionals sobre les mateixes matèries

quan es tracti d’instal·lacions radicades al seu territori». Aquests Reglaments

establiran (art. 12.1.d) «les condicions d’equipament, els mitjans i la capaci-

tat tècnica, i quan calgui, les autoritzacions exigides a persones i a empreses

que intervinguin en el projecte, direcció d’obra, execució, muntatge, con-

servació i manteniment d’instal·lacions i de productes industrials».

Recomanacions

■ Es considera oportú proposar la inclusió dels apartats corresponents en

el futur desenvolupament reglamentari. Els temes rellevants a tenir en

compte són els següents:

a) Exercici de l’activitat. «L’activitat d’instal·lació i manteniment

d’equips i de productes industrials la podran dur a terme indistinta-

ment persones o empreses, sempre que compleixin els requisits gene-

rals establerts per aquest Reglament.»

b) Unitat de mercat. «Les autoritzacions i carnets concedits per les

Administracions públiques competents a persones o a empreses que

intervinguin en el muntatge, modificació, reparació, manteniment i

revisió d’equips i de productes industrials, seran vàlids a tot el territo-

ri nacional. La seva vigència serà de cinc anys, i hauran de ser reno-
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vats per un Organisme competent abans de la seva caducitat, prèvia

sol·licitud de l’interessat.»

c) Tarifes. «Les tarifes horàries i les despeses de desplaçament seran de-

terminades lliurement pels instal·ladors i mantenidors, i se’ls donarà

la publicitat adequada.»

d) Transparència. «Els instal·ladors i reparadors hauran d’estar inscrits

en els Registres corresponents. Les Administracions públiques compe-

tents hauran de donar publicitat a les dades fonamentals dels instal-

ladors i reparadors.»

e) Durada del contracte de manteniment. «Els contractes de manteni-

ment de les instal·lacions d’ús domèstic tindran una duració màxima

d’un any, i se’n podrà acordar la renovació per períodes anuals, si no

hi ha una denúncia prèvia per una de les parts amb dos mesos d’an-

telació.»
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12. LLISTA DE MESURES I MODIFICACIONS NORMATIVES

12.1. Mesures

■ En aquest capítol s’incorporen les 61 mesures o recomanacions suggeri-

des al llarg de l’Informe perquè puguin ser més fàcilment identificades pel

lector. Entre parèntesi consta el tipus d’actuació necessari per dur-les a ter-

me: Acord del Consell de Ministres (ACM), Ordre Ministerial (OM), Reial

Decret (RD), modificació legal (ML) o simple directriu (D).

12.1.1. Mesures generals

1. Presentació anual a les Corts del «Pressupost de Restriccions a la

Competència» (ACM per incloure en la documentació dels Pressu-

postos Generals de l’Estat. Modificació de la Llei General Pressu-

postària).

2. Establiment d’un sistema d’incompatibilitats que impedeixi que els

qui fan funcions de regulació dels sectors econòmics prestin simultà-

niament serveis com a administradors o directius de les empreses per-

tanyents als sectors esmentats (ACM i Llei).

3. Separació dels «holdings» públics d’aquelles empreses que gaudeixin

d’alguna restricció a la competència (ACM).

4. Reforçament de la Junta Superior de Preus (RD).

5. Introducció d’un «test» de competència a aplicar a les noves normes

(Acord de Consell de Ministres pel qual es modifica l’ACM de 26 de

gener de 1990).
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6. Habilitació al Govern per liberalitzar el sector de telecomunicacions

de manera ràpida i flexible (modificació de la LOT).

12.1.2. Mesures sectorials

Telecomunicacions

1. Separació radical entre reguladors i operadors. En els consells d’ad-

ministració de les empreses públiques que gaudeixen de drets exclu-

sius (Telefónica, Retevisión i Hispasat) no hi ha d’haver consellers-

reguladors (ACM).

2. Mantenir els objectius públics de telefonia i, en especial, el servei uni-

versal, i establir, a partir d’un cert nivell de quota de mercat, l’obli-

gatorietat de contribuir al repartiment dels costos de la universalit-

zació entre els diversos operadors en funció del tràfic que canalitzin

(modificació LOT per a la segona part).

3. En els casos de subvencions explícites, utilitzar el sistema de concurs

entre els diversos operadors quan n’hi hagi, per universalitzar el ser-

vei i estimular la competència (LOT).

4. Mantenir una posició flexible respecte a la política de liberalització

europea en el sector de les telecomunicacions, encara que Espanya

estigui entre els primers països en el procés liberalitzador (D).

5. No imposar limitacions específiques a l’activitat de Telefónica.

Garantir la igualtat de tots els operadors de telecomunicacions i re-

forçar la vigilància de les normes de competència (D).

6. Política de preus: 

1. Durant els primers anys, mantenir el sistema actual de fixació de

preus amb creixements moderats de les tarifes urbanes i deixar
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que la competència faci sentir els seus efectes sobre la resta dels

serveis (ACM).

2. Un cop el procés ja es trobi en una fase avançada, introduir un

«sistema de preus incentivador» que afavoreixi els consumidors i

doni un horitzó a les companyies de telecomunicacions (ML).

3. Reforçament de la Junta Superior de Preus per tirar endavant les

tasques anteriors (ACM).

7. Aprovar el projecte de llei de televisió per cable en línia amb les pro-

postes d’introducció de competència d’aquest Informe com més aviat

millor. Regularitzar la situació dels operadors actuals (ML).

8. Convocar el concurs de telefonia mòbil automàtica en unes condi-

cions que permetin als nous operadors de competir efectivament

amb Telefónica, sense dependre’n exclusivament per proveir el servei

portador en exclusiva. Garanties d’interconnexió i de neutralitat de

les tarifes de Telefónica amb el competidor (RD).

9. Desenvolupament de l’article 22 de la LOT, publicant el Reglament

de xarxes de dades, en el qual no s’utilitzi el punt c) de l’esmentat

article –àrea geogràfica– per establir barreres d’entrada que obli-

guin a cobertures excessives. Pel que fa al punt d) –mesures de salva-

guarda per a l’operador actual–, no s’ha d’utilitzar com una limita-

ció a la competència. De les altres exigències –punts a) i b)– relatives

a publicitat de les condicions d’oferta i a la interconnexió de les xar-

xes, només cal assenyalar-ne l’oportunitat (RD).

En el moment de la publicació del Reglament, a més, haurien d’estar

disponibles els títols habilitadors que preveu la LOT i que facultarien

Retevisión i Correus, únics competidors possibles de Telefónica en

l’oferta de circuits fins a la modificació de la LOT, per subministrar

serveis portadors que podrien ser utilitzats per les xarxes de dades

establertes pels nous operadors (D).
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10. Transposició de la directiva CE d’oferta de xarxa oberta per a línies

arrendades en un termini breu (RD).

11. Aprovar el Reial Decret a què es refereix la Disposició transitòria pri-

mera, punt 1, de la LOT, i així es permetrà que els usuaris de línies

llogades puguin oferir a tercers la revenda de capacitat de servei

portador l’any 1993, en comptes del 1996 (RD).

12. Liberalització de les comunicacions entre satèl·lits i estacions terres-

tres (RD).

13. Introduir competència en la transmissió de llarga distància, interur-

bana i internacional, concedint autoritzacions a nous operadors per

construir i operar les infraestructures necessàries, i assegurar la in-

terconnexió amb els seus clients amb mitjans propis o mitjançant la

interconnexió amb les xarxes locals de Telefónica en condicions

equitatives (ML).

14. Modificació de la Llei d’Ordenació de les Telecomunicacions per per-

metre la competència en tot tipus de servei. Estendre el sistema

vigent d’atorgament d’autoritzacions per als serveis de valor afegit a

la resta dels serveis de telecomunicacions, en comptes dels sistemes

restrictius actuals. L’autorització ha de ser el règim d’aplicació gene-

ral i la concessió només s’aplicarà quan per raons tècniques hi hagi

una limitació quantitativa al nombre possible de llicències, per

exemple, per la limitació de l’espectre radioelèctric (modificació

LOT). 

15. Mantenir, de moment, el monopoli en el servei de telefonia local per

a l’usuari domèstic. No obstant això, en la modificació legal s’ha

d’introduir la possibilitat de competència per poder aplicar-la en el

moment oportú (modificació LOT).

291



Transport aeri

16. Lliure accés de les companyies aèries amb llicència espanyola als ser-

veis aeris regulars de passatgers en el territori nacional (ACM fixant

criteris a executar per la DGAC).

17. Introducció d’un segon operador per al servei d’assistència en terra

a les aeronaus, viatgers i mercaderies en els aeroports de primera

categoria (ACM, OM, Resolució d’AENA).

18. Liberalització del servei de recepció i atenció al passatger a tots els

aeroports nacionals (ACM i OM).

19. Autorització de l’anomenat «autohandling» a tots els aeroports

nacionals (ACM i OM).

20. Establiment d’un sistema objectiu d’adjudicació dels horaris de 

sortida i d’arribada dels vols que hi permeti l’accés, amb certa 

periodicitat, per part dels nous operadors (ACM, OM i Resolució

AENA).

21. Lliure accés als sistemes informàtics de reserves (ACM I RD).

22. Liberalització de les vendes de seients «seat only» en els serveis aeris

no-regulars fins a un determinat percentatge (ACM i OC).

Transport terrestre per carretera

23. Continuar amb la introducció de competència en els concursos

d’adjudicació de les noves concessions de transports interurbans de

viatgers per carretera (ACM).
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24. Establiment d’un límit temporal màxim de deu anys per a les noves

concessions de transports interurbans de viatgers per carretera (ACM).

25. Possibilitat de modificar les condicions de les concessions relatives

als transports interurbans de viatgers per carretera pel que fa a vehi-

cles, freqüències, horaris i parades sempre que s’ofereixin compensa-

cions i siguin controlades per l’Administració (ACM).

26. Admissió del cabotatge consecutiu en el transport interurbà de viat-

gers per carretera fins a un percentatge de la capacitat del vehicle

que es determini, sempre que el flux ho justifiqui (RD).

27. Obertura, amb caràcter experimental, d’un corredor a diversos ope-

radors de transports interurbans de viatgers per carretera que com-

peteixin entre ells quan el flux ho justifiqui (ACM).

28. Liberalització progressiva de les tarifes de transport de mercaderies

per carretera (RD).

29. Supressió dels documents administratius obligatoris per al transport

de mercaderies per carretera (modificació art. 167 LOT).

30. Supressió del sistema de contingents en els transports de viatgers i de

mercaderies per carretera (RD).

31. Reforçament de la inspecció en els transports de viatgers i mercade-

ries per carretera (ACM).

Transport ferroviari

32. Separació gradual de la gestió de la infraestructura ferroviària i 

les operacions de transport de viatgers i de mercaderies per ferrocar-

ril (D).
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33. Estudi de la liberalització de l’accés a la infraestructura ferroviària

mitjançant el pagament d’una taxa d’utilització (iniciar estudi

modificació de llei. Arts. 156 i 176 LOT).

34. Concessió a una empresa diferent de Renfe d’un corredor de trans-

port ferroviari de llarg recorregut (Llei).

35. Concessió a una empresa diferent de Renfe d’una línia de transport

ferroviari de viatgers de rodalies (Llei).

36. Liberalització de la tracció ferroviària (RD).

Transport marítim

37. Liberalització del cabotatge marítim nacional de línia regular (con-

cessió de noves línies) (ACM fixant criteris a la DGMM).

38. Liberalització del cabotatge marítim consecutiu de caràcter ocasio-

nal (ACM).

39. Manteniment de la llibertat dels nòlits marítims.

40. Desenvolupament legislatiu del Registre Especial de Vaixells de Ca-

nàries (RD).

Sector Elèctric

41. Establiment de condicions generals i no-discriminatòries per a la

concessió d’autoritzacions d’activitat i instal·lació mitjançant proce-

diments competitius, de tal manera que es puguin incorporar nous

operadors (ML).
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42. Creació d’un Sistema Independent de generació d’energia elèctrica,

en el qual determinades centrals de generació i determinats consumi-

dors puguin establir contractes de subministrament d’energia elèctri-

ca. Especificació dels criteris que han de complir les centrals de gene-

ració i els consumidors per participar en aquest sistema. Especificació

dels conceptes i imports que els consumidors han de pagar com a

aportació al servei públic i de les condicions en què es poden incorpo-

rar al Sistema Integrat per rebre subministrament (ML).

43. Separació de l’activitat de comercialització d’energia elèctrica. Esta-

bliment dels criteris de remuneració de l’activitat i de l’estructura de

preus a l’engròs que hauran de pagar les comercialitzadores, així

com de l’estructura de la tarifa al detall aprovada pel Govern com a

màxima (ML).

44. Autorització de la possibilitat que determinats consumidors que com-

pleixen criteris objectius establerts puguin adquirir energia elèctrica

del Sistema Integrat sense mediació de comercialitzadores (ML).

45. Substitució de la subvenció implícita a la producció nacional de car-

bó per una quantitat explícita aplicable a la tarifa, discutida anual-

ment (modificació de l’MLE i de l’estructura de la tarifa aprovada

pel Consell de Ministres). 

46. Aprovació d’un sistema de valoració dels costos estàndard recone-

guts a les diferents activitats necessàries per a la producció i el sub-

ministrament d’energia elèctrica sobre la base de criteris objectius

amb caràcter general (modificació MLE).

47. Desaparició de la G4 i, en el seu cas, substitució per una quantitat

explícita aplicable a la tarifa, discutida anualment (ACM d’aprova-

ció de la tarifa).
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Monopolis locals

48. Supressió dels serveis mortuoris de la llista d’activitats monopo-

litzables pels ens locals (art. 86.3. de la Llei de les Bases del Règim

Local).

S’haurà de preveure un règim transitori per a les empreses que dei-

xin de ser monopolistes.

A més, les autoritzacions per a l’exercici de l’activitat hauran de ser

reglades (amb enumeració exhaustiva de requisits objectius) de

«numerus apertus» (es concedeixen a tots els que reuneixin els requi-

sits) i habilitaran per a l’exercici de l’activitat a tot el territori esta-

tal (RD).

Els preus dels serveis mortuoris seran lliures (RD).

49. Mantenir la possibilitat que els ajuntaments monopolitzin la planifi-

cació de les línies de transport regular col·lectiu, i no obstant això

permetin l’establiment d’altres línies per al transport de la perifèria

al centre, i viceversa, en les hores punta (D).

La gestió del monopoli s’adaptarà a la preferència de la subhasta

sobre el concurs per a la concessió del servei i, si és possible, al prin-

cipi de diversificació de l’activitat, i dividirà en més d’una concessió

l’explotació de les línies (D).

S’adoptarà com a temps màxim de les concessions el de 10 anys (D).

Mercat de la instal·lació i el manteniment del subministrament d’aigua,

gas, electricitat, etc.

50. Lliure accés de les persones i empreses a la professió, sempre que

compleixin els requisits generals establerts pels Reglaments de Segu-

retat Industrial (RD).
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51. Unitat de mercat a les activitats d’instal·lació i manteniment (RD). 

52. Transparència del mercat mitjançant la publicitat de les dades fona-

mentals dels instal·ladors i mantenidors (RD).

53. Liberalització de les tarifes horàries i de l’import de les despeses de

desplaçament i publicitat (RD).

54. Limitació a un any, amb possibilitat de renovacions anuals dels con-

tractes de manteniment de les instal·lacions d’ús domèstic (RD).

Sòl

55. Creació de la Comissió prevista en el cos d’aquest Informe (ACM).

12.2. Modificacions normatives

■ Aquí s’inclouen les mesures proposades classificades pel seu rang nor-

matiu. En alguns casos, per posar en pràctica alguna de les recomanacions

–per exemple, la separació de reguladors i operadors– n’hi ha prou amb un

acord de Consell de Ministres. Això és útil si es vol actuar amb celeritat.

Però, si es vol donar estabilitat a aquesta norma, cal procedir a fer una

modificació legal. Aquesta és la raó per la qual algunes mesures es repetei-

xen en els diferents epígrafs.

12.2.1. Lleis i modificacions legals

1. Presentació anual a les Corts del «Pressupost de Restriccions a 

la Competència», juntament amb la documentació dels Pressupos-

tos Generals de l’Estat (modificació de la Llei General Pressu-

postària).
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2. Habilitació al Govern per liberalitzar el sector de telecomunicacions

de manera ràpida i flexible (modificació de la LOT).

3. Establiment d’un sistema d’incompatibilitats que impedeixi que els

qui fan funcions de regulació dels sectors econòmics prestin simultà-

niament serveis com a administradors o directius de les empreses

pertanyents als sectors esmentats (ML).

4. Separació dels «holdings» públics d’aquelles empreses que gaudeixin

d’alguna restricció a la competència (ML).

5. Mantenir els objectius públics de telefonia, i en especial el servei uni-

versal, i així, a partir d’un cert nivell de quota de mercat, establir

l’obligatorietat de contribuir als costos de la universalització entre

els diversos operadors en funció del tràfic que canalitzin (modifica-

ció LOT per a la segona part).

6. En els casos de subvencions explícites, utilitzar el sistema de concurs

entre els diversos operadors, quan n’hi hagi, per universalitzar el

servei i estimular la competència (modificació LOT).

7. Aprovar el projecte de llei de televisió per cable en línia amb les pro-

postes d’introducció de competència d’aquest Informe, com més

aviat millor. Regularitzar la situació dels operadors actuals (nova

Llei).

8. Introduir competència en transmissió a llarga distància, interurba-

na i internacional, i concedir autoritzacions a nous operadors per

construir i operar les infraestructures necessàries, i assegurar-ne la

interconnexió amb els seus clients amb mitjans propis, o mitjançant

la interconnexió amb les xarxes locals de Telefónica en condicions

equitatives (modificació LOT).
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9. Modificació de la Llei d’Ordenació de les Telecomunicacions per

poder permetre la competència en tot tipus de serveis. Estendre el sis-

tema d’atorgament d’autoritzacions vigent per als serveis de valor

afegit a la resta de serveis de telecomunicació. L’autorització ha de

ser el règim general i la concessió només quan existeixi una limitació

quantitativa al nombre possible de llicències per raons tècniques, per

exemple, per la limitació de l’espectre radioelèctric (modificació LOT).

10. Mantenir, per ara, el monopoli en el servei de telefonia local per a

l’usuari domèstic. No obstant això, s’ha d’introduir en la modifica-

ció legal la possibilitat de competència per poder-la aplicar en el

moment oportú (modificació LOT).

11. Introduir un «sistema de preus incentivador» a les telecomunica-

cions (ML).

12. Supressió dels documents administratius obligatoris per al transport

de mercaderies per carretera (modificació art. 167 LOT).

13. Estudi de la liberalització de l’accés a la infraestructura ferroviària

mitjançant el pagament d’una taxa d’utilització (iniciar estudi

modificació de Llei. Arts. 156 i 176 LOT).

14. Concessió a una empresa diferent de Renfe d’un corredor de trans-

port ferroviari de llarg recorregut (ML).

15. Concessió a una empresa diferent de Renfe d’una línia de transport

ferroviari de viatgers de rodalies (ML).

16. Establiment de condicions generals i no-discriminatòries per a la

concessió d’autoritzacions d’activitat i instal·lació mitjançant proce-

diments competitius, de tal manera que es puguin incorporar nous

operadors (Llei del sector elèctric).
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17. Creació d’un Sistema Independent de generació d’energia elèctrica en

el qual determinades centrals de generació i determinats consumi-

dors puguin establir contractes de subministrament d’energia elèctri-

ca. Especificació dels criteris que han de complir les centrals de gene-

ració i els consumidors per participar en aquest sistema. Especificació

dels conceptes i imports que els consumidors han de pagar com a

aportació al servei públic i de les condicions en què es poden incorpo-

rar al Sistema Integrat per rebre subministrament (Llei).

18. Separació de l’activitat de comercialització d’energia elèctrica. Esta-

bliment dels criteris de remuneració de l’activitat i de l’estructura de

preus a l’engròs que hauran de pagar les comercialitzadores, així

com l’estructura de la tarifa al detall aprovada pel Govern com a

màxima (Llei del sector elèctric).

19. Autorització de la possibilitat que determinats consumidors que

compleixin criteris objectius establerts, puguin adquirir energia elèc-

trica del Sistema Integrat sense mediació de comercialitzadores

(Llei).

20. Supressió dels serveis mortuoris de la llista d’activitats monopolitza-

bles pels ens locals (art. 86.3 de la Llei de Bases de Règim Local).

S’haurà de preveure un règim transitori per a les empreses que dei-

xin de ser monopolistes.

12.2.2. Decrets

1. Reforç de la Junta Superior de Preus (RD).

2. Convocar el concurs de telefonia mòbil automàtica en unes condi-

cions que permetin als nous operadors de competir efectivament

amb Telefónica, sense dependre d’ella per proveir el servei portador
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en exclusiva. Garanties d’interconnexió i de neutralitat de les tarifes

de Telefónica amb el competidor (RD).

3. Desenvolupament de l’article 22 de la LOT, publicant el Reglament

de xarxes de dades, en el qual no s’utilitzi el punt c) de l’esmentat

article –àrea geogràfica– per establir barreres d’entrada que obli-

guin a cobertures excessives. Pel que fa al punt d) –mesures de salva-

guarda per a l’operador actual–, no s’ha d’utilitzar com una limita-

ció a la competència. De les altres exigències –punts a) i b)– relatives

a publicitat de les condicions d’oferta i a la interconnexió de les xar-

xes, només cal assenyalar-ne l’oportunitat (RD).

4. Transposició de la Directiva CE d’oferta de xarxa oberta per a línies

arrendades a curt termini (RD).

5. Aprovar el Reial Decret a què fa referència la Disposició transitòria

primera, punt 1, de la LOT, i així es permetrà que els usuaris de

línies llogades puguin oferir a tercers la revenda de capacitat de ser-

vei portador l’any 1993, en comptes del 1996 (RD).

6. Admissió del cabotatge consecutiu en el transport interurbà de viat-

gers per carretera fins a un determinat percentatge sempre que el

flux ho justifiqui (RD).

7. Liberalització progressiva de les tarifes de transport de viatgers i

mercaderies per carretera (RD).

8. Supressió del sistema de contingents en els transports de viatgers i

mercaderies per carretera (RD).

9. Liberalització de la tracció ferroviària (RD).
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10. Desenvolupament legislatiu del Registre Especial de Vaixells de Ca-

nàries (RD).

11. A més, les autoritzacions per a l’exercici de l’activitat dels serveis

mortuoris hauran de ser reglades (amb enumeració exhaustiva de

requisits objectius), de «numerus apertus» (es concedeixen a tots els

que reuneixin els requisits) i habilitaran per a l’exercici de l’activitat

a tot el territori estatal (RD).

12. Els preus dels serveis mortuoris seran lliures (RD).

13. Lliure accés de les persones i empreses a la professió, sempre que

compleixin els requisits generals establerts pels Reglaments de

Seguretat Industrial (RD).

14. Unitat de mercat en les activitats d’instal·lació i manteniment (RD).

15. Transparència del mercat mitjançant la publicitat de les dades fona-

mentals dels instal·ladors i mantenidors (RD).

16. Liberalització en el sector d’instal·lació i manteniment de les tarifes

horàries i l’import de les despeses de desplaçament i publicitat (RD).

17. Limitació a un any, amb possiblitat de renovacions anuals, dels con-

tractes de manteniment per a instal·lacions d’ús domèstic (RD).

18. Liberalització de les comunicacions entre satèl·lits i estacions terres-

tres (RD).

12.2.3. Acords de Consell de Ministres i ordres ministerials

1. Establiment d’un sistema d’incompatibilitats que impedeixi que qui

fa funcions de regulació dels sectors econòmics presti simultània-
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ment serveis com a administradors o directius de les empreses per-

tanyents a aquests sectors (ACM).

2. Separació dels «holdings» públics d’aquelles empreses que gaudeixin

d’alguna restricció a la competència (ACM).

3. Introducció d’un «test» de competència a aplicar a les noves normes

(acord de Consell de Ministres pel qual es modifica l’ACM de 26 de

gener de 1990).

4. Política de preus en telecomunicacions.

Durant els primers anys, mantenir el sistema actual de fixació de

preus amb creixements moderats en les tarifes urbanes i deixar que la

competència faci sentir els seus efectes sobre la resta dels serveis (ACM).

5. Lliure accés de les companyies aèries amb llicència espanyola als ser-

veis aeris regulars de passatgers en el territori nacional (ACM fixant

criteris a executar per la DGAC).

6. Introducció d’un segon operador per al servei d’assistència en terra

a les aeronaus, viatgers i mercaderies en els aeroports de primera

categoria (ACM, OM, Resolució d’AENA).

7. Liberalització del servei de recepció i atenció al passatger a tots els

aeroports nacionals (ACM).

8. Autorització de l’anomenat «autohandling» a tots els aeroports

nacionals (ACM).

9. Establiment d’un sistema objectiu d’adjudicació dels horaris de sorti-

da i d’arribada dels vols que hi permeti l’accés, amb certa periodici-

tat, per part dels nous operadors (ACM).
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10. Lliure accés als sistemes informàtics de reserves (ACM).

11. Liberalització de les vendes de seients «seat only» en els serveis aeris

no-regulars fins a un determinat percentatge (ACM).

12. Continuar amb la introducció de competència en els concursos

d’adjudicació de les noves concessions de transports interurbans de

viatgers per carretera (ACM).

13. Establiment d’un límit temporal màxim de deu anys per a les noves

concessions de transports interurbans de viatgers per carretera

(ACM).

14. Possibilitat de modificar les condicions de les concessions relatives

als transports interurbans de viatgers per carretera pel que fa a vehi-

cles, freqüències, horaris i parades sempre que s’ofereixin compensa-

cions i siguin controlades per l’Administració (ACM).

15. Obertura, amb caràcter experimental, d’un corredor a diversos ope-

radors de transports interurbans de viatgers per carretera que com-

peteixin entre ells quan el flux ho justifiqui (ACM).

16. Reforçament de la inspecció en els transports de viatgers i mercade-

ries per carretera (ACM).

17. Liberalització del cabotatge marítim nacional de línia regular (con-

cessió de noves línies) (ACM fixant criteris a la DGMM).

18. Liberalització del cabotatge marítim consecutiu de caràcter ocasio-

nal (ACM).

19. Manteniment de la llibertat de nòlits marítims (ACM).
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20. Substitució de la subvenció implícita a la producció nacional de car-

bó per una quantitat explícita aplicable a la tarifa, discutida anual-

ment (modificació de l’MLE i de l’estructura de la tarifa aprovada

pel Consell de Ministres). 

21. Aprovació d’un sistema de valoració dels costos estàndard recone-

guts a les diferents activitats necessàries per a la producció i submi-

nistrament d’energia elèctrica sobre la base de criteris objectius amb

caràcter general (modificació MLE).

22. Desaparició de la tarifa G4 i, en el seu cas, substitució per una

quantitat explícita aplicable a la tarifa, discutida anualment (acord

de Consell de Ministres d’aprovació de la tarifa).

23. Creació de la Comissió d’experts per a la revisió de la normativa del

sòl.

12.2.4. Criteris o Directrius

1. Mantenir una posició flexible respecte a la política de liberalització

europea al sector de les telecomunicacions, encara que Espanya esti-

gui entre els primers països en el procés liberalitzador.

2. No imposar limitacions específiques a l’activitat de Telefònica.

Garantir la igualtat de tots els operadors de telecomunicacions i

reforçar la vigilància de les normes de competència.

3. En el moment de publicació del Reglament, a més, haurien d’estar

disponibles els Títols Habilitants que preveu la LOT i que facultarien

Retevisión i Correus, únics competidors possibles de Telefónica en

l’oferta de circuits fins a la modificació de la LOT, per subministrar

serveis portadors, que podrien ser utilitzats per les xarxes de dades

que establissin els nous operadors.
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4. Mantenir la possibilitat que els ajuntaments monopolitzin la planifi-

cació de les línies de transport regular col·lectiu, i, això no obstant,

permetre l’establiment d’altres línies per al transport de la perifèria

al centre, i viceversa, en les hores punta.

5. La gestió del monopoli del transport urbà s’adaptarà a la preferèn-

cia de la subhasta sobre el concurs per a la concessió del servei, i, si

és possible, al principi de diversificació de l’activitat, i dividirà en

més d’una concessió l’explotació de les línies.

S’adoptarà com a temps màxim de les concessions de transport urbà

el de 10 anys.

6. Separació gradual de la gestió de la infraestructura ferroviària i les

operacions de transport de viatgers i mercaderies per ferrocarril.
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13. EPÍLEG. ESPANYA COM A EXEMPLE

■ Al llarg d’aquest Informe s’han destacat les dificultats de la liberalització

dels mercats dels serveis. Per superar aquestes dificultats s’han proposat

una sèrie de recomanacions, entre les quals destaca la d’estudiar atenta-

ment el que han fet altres països per introduir competència en els seus 

mercats.

■ La consciència de les dificultats de liberalització i el coneixement de les

experiències estrangeres són condicions necessàries per emprendre aques-

tes polítiques. Però queda una última qüestió, i és la de saber si aquesta tas-

ca és excessiva. Aquest epíleg va destinat a aclarir aquest dubte. En la nos-

tra opinió, la millor demostració que els espanyols són capaços de tirar

endavant aquestes tasques és observar el que han fet ells mateixos aquests

últims anys en el camp de la liberalització dels mercats.

■ En aquests últims sis anys, Espanya ha abordat el programa de libera-

lització i d’introducció de competència en l’economia més intens de tota 

la seva història. Gairebé tots els sectors de l’agricultura i pràcticament 

tots els de la indústria han estat sotmesos a un procés de liberalització. S’ha

de destacar que el que s’ha fet a Espanya en sis anys ha exigit dècades 

a d’altres països. Els resultats d’aquesta liberalització són àmpliament satis-

factoris. 

■ Un dels resultats positius d’iniciar un procés de liberalització és que esti-

mula i gairebé obliga a continuar el procés en altres àrees. Per això, i tal

com es proposa en el Programa de Convergència, cal intensificar la liberalit-

zació del mercat de serveis i del mercat de treball per tal que la liberalitza-

ció que s’ha dut a terme a la indústria i l’agricultura rendeixi tots els seus

fruits, i perquè aquests fruits s’estenguin a tots els sectors i agents socials.

Actualment es discuteix el ritme que s’ha d’aplicar a aquests nous passos
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en el procés de liberalització. No obstant això, és satisfactori comprovar

que pràcticament ningú no proposa fer marxa enrera en la introducció de

la competència en aquells sectors en els quals ja s’ha introduït. La qualitat i

diversitat dels béns de què avui gaudeix el consumidor espanyol, la intensi-

tat d’un procés inversor desconegut des de fa molts anys o l’augment de les

exportacions per sobre del creixement dels mercats mundials, per enume-

rar només alguns exemples, són efectes que no es poden desconnectar de

la introducció de competència i de la liberalització empresa a Espanya en

els últims anys.

■ El procés de liberalització no ha transcorregut sense problemes; però, fins i

tot en els sectors on n’hi ha hagut, no s’ha plantejat de fer marxa enrera en la

liberalització. Alguns ciutadans, per exemple, estan preocupats per la reduc-

ció de la qualitat dels programes de televisió després de la introducció de

competència en aquest sector. No obstant això, molt pocs proposen que, per

resoldre aquest problema, la solució sigui tornar al monopoli televisiu vigent

durant el règim anterior i bona part de la democràcia. La majoria està buscant

solucions semblants a les d’altres països europeus, que defensin l’interès

públic de la qualitat però que mantinguin la competència en els mitjans.

■ També es podria pensar que el que s’ha fet durant aquests últims anys a

Espanya no ha estat més que recuperar un retard històric i que, per tant, tot

el que s’ha fet ha estat incorporar-se de pressa –però en últim lloc– a la libe-

ralització de la indústria. En conseqüència, es podria pensar que l’exemple

espanyol no serviria per a una de les tasques que es proposa en aquest In-

forme, com és, en alguns casos, la d’avançar-se en la liberalització dels ser-

veis a altres països europeus desenvolupats. Es podria pensar que aquesta

seria una tasca excessiva per als espanyols, en tant que seria proposar-los

una cosa que no han fet mai.

■ En la nostra opinió, l’experiència recent d’Espanya també serveix

d’exemple per tirar endavant aquesta tasca que, en principi, sembla difícil.
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En els últims anys, Espanya ha passat davant d’altres països europeus en la

liberalització d’alguns sectors i, en aquests casos, els nostres sectors són

més moderns, eficients i competitius que els dels països que han retardat la

liberalització. Un exemple ha estat la liberalització del sistema financer. Per

exemple, Espanya ha liberalitzat els seus mercats monetaris, de crèdit i de

valors abans que altres països europeus. Els efectes han estat molt positius.

La liberalització del sistema bancari, per exemple, no tan sols no ha debili-

tat, sinó que ha reforçat les institucions bancàries espanyoles.

■ La liberalització del sistema bancari és un bon exemple perquè reflexio-

nin els que pensen que la liberalització estimula el traspàs a mans estrange-

res de les empreses del sector que es liberalitza. L’experiència espanyola

demostra justament el contrari. Si es triga a liberalitzar un sector –com és el

cas de la indústria–, és difícil que s’hi generin empreses espanyoles sòlides

que puguin resistir la competència estrangera. En canvi, l’exemple de la

liberalització de la banca demostra com es transforma un sector en relació

amb els nous serveis, tecnologia, tracte al client, etc., com a conseqüència

de la introducció de la competència. Aquest procés de modernització és el

que fa molt difícil que, ara que la Comunitat Europea ha imposat la lliure

prestació de serveis bancaris, les empreses estrangeres puguin posar en pe-

rill les institucions financeres espanyoles. La liberalització del sector banca-

ri és un bon exemple dels avantatges que té el fet que un país introdueixi la

competència en un sector abans que li imposin des de fora.

■ La tasca que proposem en aquest Informe –no ser els últims– no és,

doncs, una tasca nova per als espanyols. No és una cosa que estigui fora del

seu abast, sinó que en els últims anys han demostrat saber-la fer. Vegem-ne

un altre exemple. En aquests moments hi ha un projecte de Llei a les Corts

que atorga la independència al Banc d’Espanya. Un cop aprovada, aquesta

Llei deixarà Espanya juntament amb Alemanya com els únics països euro-

peus amb bancs centrals independents. Espanya s’avança així a altres països

importants –com, per exemple, el Regne Unit, França i Itàlia– que encara

309



mantenen bancs centrals dependents dels seus governs. Aquest és un cas

en què, atès que hi ha un exemple contrastat com el d’Alemanya, Espanya

ha decidit no esperar que els altres països –el Regne Unit o França, per

exemple– adoptin aquesta política. El mateix es proposa en aquest Informe

respecte a les telecomunicacions. En aquest cas, també hi ha un exemple

contrastat –el Regne Unit– i, per tant, Espanya no té per què esperar que

altres països –Alemanya o França, per exemple– adoptin aquesta política.

No hem de ser els primers, però tampoc els últims.

■ Hem destacat l’avanç d’Espanya en els últims anys en relació amb la libe-

ralització dels seus mercats, és a dir, pel que fa a les modificacions legals

que fan possible la competència. Però també cal destacar el que Espanya ha

fet en el camp de la defensa de la competència, feina complementària i sub-

següent a la liberalització dels mercats. Espanya, en aquest cas, s’ha avançat

també a d’altres països europeus –Itàlia o Bèlgica, per exemple– en la intro-

ducció d’una llei moderna de defensa de la competència. I no tan sols ha

avançat en el camp de la legislació, sinó en la seva aplicació. En els seus pri-

mers vint-i-cinc anys d’existència, el Tribunal de Defensa de la Competència

espanyol no va imposar ni una sola multa. En els últims anys, la seva activi-

tat s’ha anat ampliant i intensificant de manera substancial.

■ En aquests moments en què la depressió que recorre Europa no és només

econòmica sinó també psicològica, cal evitar que una valoració negativa de

les possibilitats pròpies paralitzi la capacitat de reforma. Si Europa no vol

perdre el tren de la competitivitat, ha de suprimir les rigideses dels seus

mercats, fonamentalment les del mercat de serveis i les del mercat de tre-

ball. La nostra obligació és dir que aquestes tasques són difícils, però també

hem de dir que són possibles. Tan negatiu perquè es portin endavant les

reformes és pensar que són fàcils com pensar que són impossibles. 

■ Dins d’Europa, Espanya és un país singular quan s’examina des del punt

de vista de la competència. Des d’un punt de vista estàtic es pot comprovar
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el seu retard històric, però si s’observa el país des d’un punt de vista dinà-

mic, és difícil trobar un altre país a Europa que s’estigui movent a un ritme

més ràpid en el sentit de la liberalització. Només hem d’esmentar la rapide-

sa amb què el país s’ha adaptat a les exigències de la seva adhesió a la CE.

■ La tasca de liberalitzar els mercats de serveis és difícil, com hem mirat de

ressaltar al llarg d’aquest Informe, però no està fora de les possibilitats dels

espanyols. En la introducció de competència, Espanya ha avançat notable-

ment en els últims anys, tant si la comparació s’estableix amb la seva pròpia

història com si es fa amb altres països. No es tracta, doncs, de fer res nou o

diferent. Es tracta de fer el mateix, però en sectors nous. I els resultats

seran igualment positius.

■ Aquest Informe proporciona nombrosos arguments basats en la lògica i

en les experiències estrangeres per justificar que la liberalització dels ser-

veis és desitjable i possible. Quedava esmentar justament el que tenim més

a prop, és a dir, que els espanyols som, segurament, el millor exemple a

seguir per nosaltres mateixos.
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