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1 LIMIAR 

 
A memoria que se presenta a continuación reflicte a actividade desenvolvida polo Instituto  
Galego de Consumo ao longo do ano 2012. 
 
Á vista dos datos que se inclúen na memoria, destaca a actividade desenvolvida en relación coa comercializa-
ción de participacións preferentes e débeda subordinada pero que non impediu que o resto de actividade do 
organismo se desenvolvese con normalidade, grazas ao esforzo de todos os funcionarios que nel desenvolven 
as súas funcións. 
 
Como se verá máis adiante, o número de persoas atendidas nas sete oficinas coas que conta o Igc, alcanzou a 
cifra record de 85.656, o que supón un incremento de mais dun 101% respecto do ano 2011. Deste total, 
58.158 consultas, estiveron relacionadas cos produtos bancarios. 
 
Polo que se refire ás reclamacións dos consumidores galegos, presentáronse un total de 67.956, o que supón 
un incremento do 213% respecto ás recibidas no ano 2011. Por provincias, A Coruña , con 27.249 reclama-
cións, é a que ocupa o primeiro lugar seguida moi de preto por Pontevedra con 25.228, e detrás se encontran 
Lugo con 7.863 e Ourense con 7.516. 
 
Como xa se indicou anteriormente, unha das actuacións máis relevante foi a relacionada coa comercialización 
de participacións preferentes e débeda subordinada e, a Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de Con-
sumo, propuxo a vía de arbitraxe de consumo para solucionar esta problemática, o que posibilito que dous de 
cada tres persoas que a solicitaron recuperarán o 100% do seu diñeiro, sen necesidade de acudir á vía xudicial. 
A Xunta arbitral de Consumo de Galicia, adscrita ao Instituto Galego de Consumo recibiu o pasado ano un total 
de 60.560 solicitudes arbitrais. Esta cifra supón un incremento de mais dun 312% en relación ás rexistradas no 
ano 2011. 
 
Pola súa parte, emitíronse no pasado exercicio un total de 15.858 laudos arbitrais, un 69% deles, relacionados 
cos produtos híbridos bancarios. Toda esta actividade supuxo un incremento respecto ao ano 2011 do 223%. 
Resulta tamén moi notable, a aposta das empresas por utilizar esta vía para solucionar os seus conflitos cos 
consumidores galegos como o pon de manifesto o número de empresas adheridas á arbitraxe que ascende a 

9.742. 
 
Polo que se refire á actividade de control de mercado e seguridade dos consumidores, debe destacarse o consi-
derable aumento das actuacións realizadas polos servizos de inspección, que supuxo un incremento dun 4% 
con respecto ao exercicio anterior, acadando as mesmas un total de 112.940. 
 
Outro dato salientable dentro do control de mercado son as campañas de inspección que se realizaron ao longo 
de 2012, que alcanzaron a cifra de 60. 
 
No apartado de seguridade, o Instituto Galego de Consumo dedicou un grande esforzo para evitar a comerciali-
zación de produtos que poidan supor un risco grave para a saúde dos usuarios, sendo esta comunidade autó-
noma a que maior número de produtos comunicou ao sistema de rede de alerta que funciona a nivel de España 
e da UE, alcanzando a cifra de 179. 
 
O Laboratorio de Consumo con que conta este organismo constitúe unha ferramenta clave na detección, erradi-
cación e destrución de produtos con deficiencias en seguridade e contribúo a que o ano 2012, se eliminasen 
retirasen do mercado un total de 25.454 produtos e se destruíron un total de 5.129. 
 
Por último, a Escola Galega de Consumo exerceu unha actividade moi sobresaliente estruturada fundamental-
mente a través de programas e acordos de colaboración posibilitando que a formación na materia de consumo 
chegue a todos os colectivos, que deste xeito, son atendidos tendo en conta ás súas características e necesida-
des formativas especiais. 
 
O número de persoas atendidas de xeito directo, ao longo do 2012 foi de 10.560 destacando como dato signifi-
cativo o incremento do 256% con respecto ao ano 2011 da participación de alumnado e profesorado nos pro-
xectos de consumo que ofrecen cifras de participación de 2.722 alumnos traballando na escola. 
 
A EGC realizou neste ano 70 actividades fóra da súa sede e ao longo de toda a xeografía galega, o que supón 
unha porcentaxe de incremento o máis do 60% con respecto a esta situación no ano anterior. 
 
Por último salientar que ao longo de 2012, por vez primeira a participación nas actividades da EGC por provin-
cia presenta un equilibrio: A Coruña (24%), Lugo (25%), Ourense (21%) e Pontevedra (30%). 
 
 
 
 
María Nava Castro Domínguez 
Presidenta del Instituto Galego de Consumo 
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2 PROTECCIÓN AO CONSUMIDOR 

2.1 Consultas 

 

O pasado ano 2012 rexistráronse no Instituto Galego de Consumo, un total de 85.656 solicitudes de informa-
ción (un 101% mais que no ano 2011)  formuladas polos consumidores e usuarios, ben persoalmente, ben por 
teléfono ou a través do correo electrónico do IGC.  
 
As solicitudes de información formuláronse principalmente vía telefónica, ben a través do teléfono gratuíto de 

información ao consumidor co que conta o IGC (900 231123), ben nos servizos e oficinas provinciais coas que 
conta este organismo. 
 
No teléfono 900, recibíronse un total de 24.469 consultas formuladas polos consumidores e usuarios (un 65% 
mais que as rexistradas no pasado ano 2011). Deste total, 12.713 corresponden ao sector financeiro (o 52% 
das recibidas). 
No resto de servizos provinciais e oficinas do IGC, o número de solicitudes de información atendidas no pasado 
ano 2012, ascendeu a 61.187 (un 121% mais das recibidas no 2011), das que 45.445 (o 74%) corresponden 
ao sector financeiro. 
 

 TELÉFONO 900 SERVIZOS PROVINCIAIS TOTAL 

 
CONSULTAS 

 
24.469 

 
61.187 

 
85.656 

 
Consultas atendidas no Instituto Galego de Consumo 

Sectores mais significativos 
 

Financeiro    58.158  68% 
Telefonía (móbil, fixa e internet)  13.280  16% 
Enerxía eléctrica    4.179  4,9% 
Eléctrico-electrónico    1.728  2% 
Automóbiles (venda e reparación)  1.312  1,5% 
Téxtil e calzado     1.001  1,2% 
Seguros     1.001  1,2% 
Vivenda        911  1% 
Transportes        756  0,8% 
Ensino         689  0,8% 
Turismo-ocio        667  0,7% 

2.2 Reclamacións  

 
O pasado ano 2012 recibíronse no Instituto Galego de Consumo un total de 67.956 reclamacións ou denuncias 
formuladas polos consumidores e usuarios, o que supón un incremento dun 214% respecto ás reclamacións 
rexistradas no ano 2011. 
 
 

Reclamacións ou denuncias atendidas no IGC distribuídas  
por provincias 

 

 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL 

2012 27.249 7.863 7.516 25.228 67.956 

2011 9.775 2.207 1.434 8.230 21.646 

2010 8.937 1.905 1.294 7.698 19.834 

2009 10.558 2.345 1.419 7.098 21.420 

2008 8.076 1.953 1.203 6.446 17.678 

2007 7.380 1.574 1.030 6.134 16.118 
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Reclamacións ou denuncias recibidas no IGC 

Sectores mais significativos 
 
 

Financeiro    48.948  72% 
Telefonía (móbil, fixa e internet)      8.421  12,4% 
Enerxía eléctrica       3.586  5,3% 
Eléctrico-electrónico     1.150  1,7% 
Automóbiles (venda e reparación)            804  1,2% 
Transportes         781  1,2% 
Turismo-ocio         757  1,1% 
Téxtil e calzado         658  1% 
Alimentación         476  0,7% 
Saúde e estética              379  0,5% 
Ensino          233  0,3% 
Vivenda               193  0,2% 

2.3 Medidas de sanción 

  

No pasado ano 2012 iniciáronse no Instituto Galego de Consumo un total de 564 expedientes sancionadores 
pola comisión de infraccións en materia de defensa dos consumidores e usuarios. Esta cifra supón un incremen-
to, respecto ao ano anterior, dun 12%.  
 
Pola súa banda, resolvéronse un total de 472 expedientes, ben iniciados no mesmo ano ou no 2011, o que 
supón un incremento dun 28% con respecto aos procedementos resoltos no ano anterior.  
Destes 472 expediente resoltos, 451 remataron coa imposición dunha sanción administrativa ao responsable da 
infracción e 21 arquivados por diferentes causas. 
 
A contía das sancións impostas ao longo do ano alcanzou os 810.375,95€. 
 
Os principais motivos que orixinaron a incoación dos expedientes sancionadores son os relacionados coa publi-
cidade de bens ou servizos (especialmente os relativos a folletos publicitarios), a indicación de prezos de venda 
ao público e do prezo por unidade de medida de bens, cortes ou facturacións indebidas de enerxía eléctrica, 
garantía de produtos de consumo. 

3 ARBITRAXE 

 

3.1 Adhesións empresariais 

 
Na actualidade atópanse adheridas á Xunta Arbitral de Consumo de Galicia un total de 9.742 empresas e pro-
fesionais mediante a correspondente oferta pública de sometemento ao Sistema.  
 
 
 

 

 

2005 2006 2007 2008 200 2010 2011 2012 

Adhesións 

empresariais 

 

5.493 

 

6.287 

 

8.002 

 

9.115 

 

9.334 

 

9.453 

 

9.605 

 

9.742 
 

 

 

3.2 Solicitudes arbitrais  
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No ano 2012 os consumidores e usuarios presentaron ante a Xunta Arbitral de Consumo de Galicia un total de  
60.560 solicitudes arbitrais. Esta cifra supón un incremento de mais dun 312% en relación ás rexistradas no 
ano 2011. 
Este espectacular incremento ven motivado polo elevado número de solicitudes arbitrais presentadas polos 
afectados na adquisición de determinados produtos financeiros (“participacións preferentes” e “obrigacións 
subordinadas”).  
Así, do total de 60.560 solicitudes arbitrais rexistradas ao longo do ano, o 80% delas (48.598) delas, corres-
ponden a este particular caso. 
 
 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Solicitudes 

arbitrais 

5.493 6.287 4.838 6.011 10.843 13.151 14.699 60.560 

 
 

3.2.1 Forma de presentación das solicitudes arbitrais na xunta arbitral de con-

sumo de Galicia 
 

 
 consumidores organismos  

públicos 
asociacións de 
Consumidores 

 
Solicitudes 
arbitrais 

 
42.998 

 

(71%) 

 
12.718 

 

(21%) 

 
4.844 

 

(8%) 
 

 
 

Laudo arbitral 
 

No ano 2012, ditáronse na Xunta Arbitral de Consumo de Galicia un total de 15.858 laudos, o que supón un 
incremento dun 224% en relación aos ditados no ano 2011. 
 

Este incremento deriva, non obstante, da resolución de 11.001 solicitudes arbitrais presentadas polos afecta-
dos na adquisición de determinados produtos financeiros á entidade Novagalicia banco, S.A. 
 
 

 
 
 

Laudos: estimatorios e desestimatorios. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectores empresariais 
 
Os sectores que máis reclamacións arbitrais recibiron ao longo do pasado ano 2012 foron: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

laudos 
arbitrais 

 
1.861 

 
2.169 

 
1.565 

 
1.972 

 
1.771 

 
4.268 

 
4.900 

 
15.858 

 Nº % 

Estimatorios 14.495 92% 

Desestimatorios 842  5% 

Conciliatorios 521  3% 
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Sectores empresariais 
 

2012 
 

% 

Financeiro 48.658 80% 

Telefonía (móbil fixa e internet) 8.643 14% 

Teleprovedores de internet 878 1,4% 

Enerxía eléctrica 562 1% 

Tinturarías 265 0,4% 

Transporte aéreo 227 0,3% 

Informática e electrónica 123 0,2% 

Calzado, marroquinería 115 0,18% 

Automóbil                                                        111 0,18% 

Gas 102 0,16% 

Ensino 82 0,13% 

Correos 74 0,12% 

Electrodomésticos (SAT) 65 0,10% 

Electrodomésticos (venda) 62 0,10% 

Axencias de viaxe 49 0,07% 

Roupa, confección e pel 48 0,07% 

Resto de sectores 496 1,5% 
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4 ACTIVIDADE XERAL DE INSPECCIÓN.   

As actuacións realizadas polos servizos de inspección do IGC no ano 2012 acadaron unha cifra global de 112 
940, o que supón un incremento dun 4% respecto ao exercicio anterior.  
 
A maior parte da carga de traballo da inspección de consumo está relacionada coas notificacións de produtos 
perigosos para a saúde ou a seguridade do consumidor (rede de alerta), xa que representan o 90% de toda a 
actividade a Inspección.  
 
A inspección de consumo tamén actúa naqueles casos nos que, cando un consumidor presenta unha reclama-
ción, é necesario realizar calquera comprobación para solucionar a devandita reclamación. Ao longo de 2012 
realizáronse 3.042 destas actuacións.  
 
Por último, tamén se desenvolveron actividades en colaboración con outros organismos e outras por iniciativa 
do persoal da Inspección ou por outros motivos, ata un total de 1.430. 
 
 
4.1 Campañas de inspección 
 
Durante o ano 2012, a inspección de consumo realizou 6.826 actuacións nas seguintes campañas de control do 
mercado:  
 
4.1.1 Campañas de control de produtos alimentarios 
 

 información obrigatoria e da etiquetaxe en lingua oficial nos produtos alimentarios 

 identificación do responsable e da indicación do prezo por unidade de medida nos produtos alimenta-

rios 

 marcado da orixe e do lote nos produtos alimentarios 

 etiquetaxe nutricional nos produtos alimentarios 

 indicación cuantitativa de ingredientes na etiquetaxe dos produtos alimentarios etiquetaxe do peixe 

 control analítico de aceites de oliva con D.O. 

 control analítico de legumes secas 

 control analítico de galletas e docería baixa en graxa 

 control analítico de galletas e docería baixa en azucre 

 control analítico de conservas de bonito 

 etiquetaxe das conservas do peixe 

4.1.2 Campañas de control de produtos industriais 
 

 identificación do responsable nos produtos industriais 

 presentación da información en lingua oficial nos produtos industriais 

 indicación de prezos nos produtos industriais 

 control permanente dos produtos notificados polo SOIVRE 

 condicións xerais de etiquetaxe dos produtos industriais 

 condicións da garantía comercial ofrecida nos produtos industriais 

 control permanente de produtos cosméticos notificados 

 control permanente de produtos farmacéuticos notificados 

 condicións da etiquetaxe dos xoguetes 

 condicións de seguridade dos acendedores 

 condicións da etiquetaxe dos produtos téxtiles 

 utilización de cordóns en pezas infantís 

 control de produtos non alimentarios similares a outros alertados 

 condicións da etiquetaxe do calzado 

 condicións da etiquetaxe das grilandas luminosas 

 condicións da etiquetaxe dos produtos cosméticos 

 consumo do combustible e das emisións de CO2 

 control analítico de deterxentes de lavado de roupa 

 control analítico de brocas 

 control analítico de maquillaxe infantil 

 control analítico de ftalatos en bonecas 

 control analítico de artigos de axuda á flotación 

 control analítico de xoguetes acuáticos 

 control analítico de batedores 



 
 

 

 9 

 control analítico de luvas EPI 

 control analítico de artigos de decoración de tendas todo a un euro 

 control analítico de girnaldas luminosas 

 control analítico de artigos de Entroido 

 control analítico de prolongadores 

 control analítico de cadeiras de praia  

 control analítico de luminarias nocturnas 

 control analítico de xogos de cubertos e utensilios de alimentación infantil 

 control analítico de xoguetes con proxectís con ventosas 

 control analítico de xoguetes con son 

 control analítico de xoguetes eléctricos para menores de 3 anos 

 control das unidades de medida empregados para declarar características na etiquetaxe dos produtos 

industriais 

4.1.3 Campañas de control de servizos 
 

 control de follas de reclamación 

 control da indicación dos prezos nos escaparates 

 control dos folletos publicitarios 

 indicación de prezos na publicidade comercial en soportes distintos dos folletos publicitarios 

 indicación de prezos nos establecementos que ofrecen servizos ao consumidor 

 control de aparcadoiros 

 control de centros de bronceado 

 control de salóns de peiteado 

 control de servizos de reparación de aparatos de uso doméstico (SAT) 

 control de estacións de servizos 

 control de establecementos de aluguer de vehículos: condicións xerais de contratación e información 

ao consumidor 

 control de establecementos especializados en compra-venda de metais preciosos 

 control de autopistas 

 
4.2 Rede de Alerta 
 
No ano 2012 o Instituto Galego de Consumo notificou un total de 179 produtos á Rede de Alerta de produtos 
inseguros, dos cales 172 foron debido a que se demostrou que presentaban un risco grave para as persoas 
consumidoras ou usuarias e nos restantes 7 casos os riscos constatados non tiñan carácter grave.  
Galicia foi a comunidade autónoma que introduciu un maior número de produtos na rede de alerta (28 % de 
todos os notificados á rede estatal, 649 no total do Estado), por diante mesmo de Madrid e Cataluña, malia que 
a nosa é unha rexión na que a baixa densidade de produtores provoca que o número de notificacións destes 

(algo ao que están obrigados pola lexislación de seguridade xeral dos produtos) sexa practicamente irrelevante. 
 
Moitas veces enténdense estes datos de forma equivocada e interprétase que se detectamos máis produtos 
perigosos é debido a que nos nosos comercios a proporción de produtos que presenta riscos para a seguridade 
dos usuarios é máis alta; pero nada máis lonxe da realidade. No actual mercado global, os produtos postos a 
disposición do consumidor son os mesmos en Galicia que noutros territorios. Non obstante, o intenso labor de 
investigación e control ten como resultado a detección dun maior número de produtos que poden presentar 
algún tipo de risco para os usuarios. 
 
Ben é certo que Galicia conta cunha ferramenta de indubidable importancia á hora de comprobar o cumprimen-
to dos requisitos de seguridade por parte dos produtos á venda. Trátase do Laboratorio Galego de Consumo, 
complemento indispensable para completar as actuacións que empezan cos controis realizados polo persoal da 
Inspección de Consumo. Deste xeito, o IGC deseña cada ano unha serie de campañas de inspección e control, 
tendo en conta aquelas categorías de artigos que presentan riscos con máis asiduidade. Nas campañas tómanse 
mostras de produtos que pertenzan a categoría que estea a examinarse, pero o persoal da Inspección tamén fai 
outras tomas de mostras cando atopa produtos á venda que, por diversos motivos, lle fagan desconfiar de que 
puidesen presentar algún risco.  
 
O incremento dos movementos comerciais e da oferta de produtos que se poñen a disposición dos consumido-
res obriga a que este labor de control deba incrementarse ano a ano. Só temos que pensar na cantidade de 
quilómetros que recorren moitos dos artigos que adquirimos desde que se fabrican ata que chegan ás nosas 
mans.  
 
Na gráfica seguinte móstrase a evolución do número de notificacións realizadas polo IGC á Rede de Alerta de 
Produtos non Alimentarios nos últimos anos, xunto co total nacional, así como a proporción que supoñen as 
notificacións de produtos detectados grazas ao labor de investigación na nosa comunidade autónoma.  
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Número de produtos notificados a Rede de Alerta de Produtos non Alimentarios 

 
 
Outro dato que mostra a eficacia do labor do IGC neste eido é a proporción destes produtos que finalmente 
foron incluídos na rede de alerta europea (RAPEX): 32 das alertas do ano 2012; dato que igualmente coloca a 
Galicia entre os territorios que máis en serio se toma a protección da seguridade dos seus consumidores.  
 
Respecto da categoría dos produtos notificados polo IGC, recóllense na seguinte gráfica os resultados rexistra-

dos no ano 2012, na que se reflicte unha situación análoga aos últimos dous ano e diferente respecto da que 
habitualmente se rexistraba en exercicios anteriores: historicamente os xoguetes supoñían, con diferenza, a 
categoría de produtos que con maior frecuencia se notificaban; pero a realización dunha campaña específica 
dirixida á comprobación do cumprimento das esixencias da norma técnica que regula a utilización de cordóns e 
cordas axustables na roupa infantil (norma UNE-EN 14682) fixo que aumentase de xeito significativo o número 
de prendas declaradas como inseguras e, polo tanto, notificadas á rede de alerta. 
 

 
Produtos notificados á rede de alerta segundo a categoría á que pertencen 

 
 
 
Como consecuencia das actuacións de seguimento de todos os produtos incluídos na Rede de Alerta, os servizos 
das inspección de consumo do IGC retiraron do mercado 20.325 unidades e destruíron outras 5.129. Todo iso 
supón un total de 27.454 unidades e representa un 15% de incremento nos produtos destruídos en compara-
ción co ano 2011. 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Galicia 18 56 77 80 141 87 124 179

España 436 483 609 616 864 447 610 649

% Galicia/ España 4% 12% 13% 13% 16% 19% 20% 28%
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Ano Unidades 
retiradas 

Unidades 
destruídas 

Total 

2011 19.807 2.313 22.120  

2012 20.325  5.129  25.454 

 
No seguinte gráfico figuran os principais riscos constatados nos produtos que foron detectados polo IGC e noti-
ficados á rede de alerta de produtos non alimentarios (o uso de cordóns e cordas axustables nas prendas infan-
tís tamén tivo aquí unha importancia que se reflicte no alto número de produtos nos que o risco constatado foi 
o de asfixia): 

 
Produtos en rede de alerta segundo o risco que presentan 

 
 

Produtos notificados á rede de alerta de produtos non alimentarios por Galicia no ano 2012 
Núm. 
Alerta 

Nome  do produto 
Categoría do 
produto 

Risco Alerta CE 

12/2012 CLAVIJA ADAPTADOR BIPOLAR, marca 
GUIRES, ref. C-366 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

16/2012 CHAQUETA LARGA DE LANA, marca LIO 
LIO, modelos 300811 y 300911 (talla 4 
años) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

21/2012 VESTIDO DE PANA PARA NIÑAS, marca 
SARDÓN, modelo 011AB-1272 (talla 

18/M) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia CE-
0343/12 

23/2012 VESTIDO DE NIÑA, marca SPANTAJA-
PAROS, modelos TOPACIO (cód. 
00015506, talla 5), ZAFIRO (cód. 
00015464, talla 3) y RUBÍ (cód. 
00016235, talla 5) (ampliada a los mo-

delos TOPACIO A1, A9 y A10, ZAFIRO 
A5, A6 y A8 y RUBÍ A3, A4, A7, "tercio-
pelo buganvilla" y "terciopelo gris" (ta-
llas 1 a 14)) 

Vestimenta infan-
til 

Lesións  

26/2012 FALDÓN, marca GOOVY, referencias de 

2219/01 a 2219/10 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia  

27/2012 FALDÓN, marca GOOVY, ref. 1596/94, 
1596/95 y 1596/117 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

36/2012 CONJUNTO PARA BEBÉ, marca TONY 
BAMBINO, modelo 11699 (talla 6) 

(ANULADA) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

39/2012 VESTIDO, marca NECK & NECK, ref. 
11/01129 (talla 12M) y ref. 11/01119 
(talla 4A) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia CE-
0771/2012 
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Núm. 
Alerta 

Nome  do produto 
Categoría do 
produto 

Risco Alerta CE 

40/2012 FALDÓN PARA BEBÉ, marca ANCAR, 

modelo IT-199-FD (talla 3 meses) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia  

42/2012 JERSEY PARA BEBÉ, marca PRIM BABY 
DORMILÓN, modelos 1301 (talla 3M), 
1306 (talla 3M), 1072 (talla 3M), 1713 
(talla 0M), 1619 (talla 0M), 1923 (talla 

0M y 3M) y 1922 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

43/2012 JERSEY PARA BEBÉ, marca JULIANA, 
modelos 841 (talla 3M), 549 (talla 3M), 
954 (talla 0-3M) y 948 (talla 0M) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

45/2012 ROPA INFANTIL (VESTIDOS, VESTIDO 

CON BRAGUITA Y PELELE), marca BU-
GUI-BUGUI, modelos BALNA, NICARA-
GUA, ROMERAL, ROMERAL P, ROMERAL 

F, ALMADEN, ALCOLEA, FÁTIMA y ARE-
NALES (tallas 00 y 0) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia  

46/2012 ROPA INFANTIL (VESTIDOS Y PELE-
LES), marca BELAN, modelos 574417B 
(talla 6m), 612017 (talla 3m y 6m), 
614200B (talla 6m y 12m), 614100C 
(talla 6m), 574612 (talla 3m y 6m), 
573413 (talla 3m), 609512B (talla 6m), 
611813 (talla 3m y 6m) y 610113B 

(talla 6m) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

47/2012 VESTIDO, marca JOEL ET CHLOÉ (talla 
3m y 6m) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

48/2012 GUITARRA ELÉCTRICA MUSICAL, marca 

PLAY ME, modelo 0218638 

Xoguetes Asfixia CE-
0707/2012 

49/2012 CINCO MODELOS DE CHÁNDAL INFAN-
TIL, marca GATITA FELIZ, cód. 9119, 

9120, 9125, 9128 y 9129 (tallas 8 y 
10) (ampliada a las tallas 2, 4, 6 y 12 
años) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia CE-
1304/2012 

50/2012 CHÁNDAL PARA NIÑA CON UN PATO 
BORDADO, marca SMILE (talla 10) 
(ampliada a las tallas 2 a 12 años) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

51/2012 CAZADORA INFANTIL, marca GOCCO, 

art. nº 01792010101 (talla 2-3) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia  

63/2012 GUIRNALDA DE 180 MINI LUCES, mar-
ca MINGHUI, modelo nº 01800 

Luminarias Choque eléc-
trico 

CE-
0718/2012 

64/2012 GUIRNALDA LUMINOSA "160 CURTAIN 
LIGHTS", modelo nº HJ-160L/4F 

Luminarias Choque eléc-
trico 

 

65/2012 GUIRNALDA DE 80 LUCES "CORTINA 
DE LED´S DE NAVIDAD", marca V&F, 
ref. 64378 

Luminarias Choque eléc-
trico 

CE-
0568/2012 

66/2012 GUIRNALDA DE 180 LUCES, marca 

V&F, ref. 64356 

Luminarias Choque eléc-

trico 

CE-
0633/2012 

68/2012 PUZZLE DE EVA, marca LA BOLATA, 
ref. 107035 (ampliada á ref. 107083) 

Xoguetes Asfixia CE-
0632/2012 

78/2012 PUZZLE "EVA MATS", marca SONG JIAN 
TM, item nº W.R.D. 001-2 

Xoguetes Asfixia  

81/2012 GUIRNALDA LUMINOSA "100 MINI 
LIGHTS", modelo nº HJ-100L/4F 

Luminarias Choque eléc-
trico 

 

82/2012 ALFOMBRA PUZZLE "EVA PUZZLE 
MATS", marca XIN RUN TM 

Xoguetes Asfixia CE-
0554/2012 

83/2012 GUIRNALDA LUMINOSA CON FORMA DE 
RACIMOS DE UVAS CON 120 LUCES 

Luminarias Choque eléc-
trico 

CE-
0567/2012 

84/2012 ADORNO NAVIDEÑO CON FORMA DE 
CARAMELO, marca CASACTUAL - Colec-
ción Navidad 

Art. decorativos 
varios 

Asfixia  
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Núm. 
Alerta 

Nome  do produto 
Categoría do 
produto 

Risco Alerta CE 

85/2012 TROMPETA DE PLÁSTICO PARA HACER 

POMPAS DE JABÓN, marca V&F, mode-
lo BUBBLES, nº 1003 

Xoguetes Infección CE-
0708/2012 

86/2012 CAMISA DE BEBÉ, marca NANOS BABY, 
refs. 2118377023 (9 meses), 
2113072101 (6 meses), 2113152101 

(24 meses) y 3217421101 (6 meses) 
(ampliada a la ref. 3217160301 (6 me-
ses)) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia CE-
0591/2012 

88/2012 PLANCHA DE PELO, marca SUNKO, 
modelo KS25, ref. 18074 

Pequenos elec-
trodomésticos 

Choque eléc-
trico 

 

89/2012 GUIRNALDA LUMINOSA DE 100 LUCES, 
marca V&F, ref. 64348 

Luminarias Choque eléc-
trico 

CE-
0719/2012 

94/2012 PORTALÁMPARAS, marca ELEIVEN, 

modelo LH04/E-27, ref. EV-15833 

Material eléctrico Choque eléc-

trico 

 

96/2012 FLAUTA DE PLÁSTICO, marca ELEIVEN, 
ref. 14028 (ampliada a la ref. 14029) 
(ampliada a las mismas referencias de 
la marca WLEI) 

Xoguetes Asfixia CE-
0759/2012 

97/2012 CHAQUETA PARA BEBÉS, marca INNO-
VA, modelo BODOQUES (talla 6M) y 

DELIA (talla 6M) (ampliada a modelo 
BODOQUES (ref. 221 815 86 41) en las 
tallas 3, 9, 12, 18 y 24 meses, y al 
modelo DELIA (ref. 222 837 86 40) en 
las tallas 3, 9, 12, 18, 24, 30 y 36 me-
ses) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

98/2012 ADAPTADOR TRIPLE, marca ELEIVEN 
TM, modelo 423A, ref. EV-14270 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

99/2012 ADAPTADOR DE ENCHUFE DE CO-

RRIENTE ALTERNA, marca WLEI - EU-
ROPA, modelo 432E, ref. 14271 

Material eléctrico Choque eléc-

trico 

 

108/2012 PISTOLA DE PLÁSTICO CON LUZ PARA 
HACER POMPAS DE JABÓN, marca ER-
JUTOYS, ref. JU6301 

Xoguetes Infección CE-
0927/2012 

109/2012 GUIRNALDA LUMINOSA, marca GERIM-

PORT, modelo 65 LUCES LED AZUL 
(ampliada al modelo con LUCES BLAN-
CAS y al modelo con LUCES MULTICO-
LOR) 

Luminarias Choque eléc-

trico 

 

110/2012 MULTÍMETRO DIGITAL, marca KMT 
MERCHANDISE, modelo YX-1000A, ref. 

K100409 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

111/2012 ADAPTADOR GIRATORIO CON INTE-
RRUPTOR, marca KOALA, ref. 
92368611 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

CE-
0626/2012 

112/2012 FLAUTA DE PLÁSTICO, marca SUCESSO Xoguetes Asfixia CE-
0762/2012 

114/2012 CORONA DE ALAMBRE CON BOLAS Y 
ADORNOS DE COLORES, marca CA-
SACTUAL COLECCIÓN NAVIDAD 

Art. decorativos 
varios 

Asfixia CE-
0731/2012 

116/2012 CLAVIJA DE TRANSFORMACIÓN EURO-
PEA, modelo XX-407B. 10A 250V 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

118/2012 CHUPETE, marca MUMLOVE, ref. 92920 Art. puericultura Asfixia CE-
0861/2012 

119/2012 ARTÍCULO DECORATIVO CON FORMA 
DE HELADO DE CUCURUCHO, marca 
CASACTUAL - Colección Navidad 

Art. decorativos 
varios 

Asfixia  

120/2012 DISFRAZ DE GATITO, marca ATOSA 
(talla 3-4 años) 

Xoguetes Lesións  
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Núm. 
Alerta 

Nome  do produto 
Categoría do 
produto 

Risco Alerta CE 

121/2012 CHUPETE, marca MUMLOVE, ref. 92921 Art. puericultura Asfixia CE-
0863/2012 

122/2012 GUIRNALDA LUMINOSA, marca MINI 
LIGHT, modelo 100 L RICE LIGHT, ref. 
2009900200600 

Luminarias Choque eléc-
trico 

CE-
0720/2012 

123/2012 MULTÍMETRO DIGITAL, marca V&F, ref. 
93901 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

CE-
0872/2012 

124/2012 SONAJERO DE MADERA PINTADA CON 
FORMA DE JAULA CON CASCABEL Y 

UNA CABEZA DE GATO, marca V&F 

Xoguetes Asfixia CE-
0983/2012 

131/2012 ÁRBOL DE ESPUMA BLANCA CON 
ADORNOS QUE SEMEJAN GOLOSINAS, 
marca CASACTUAL - Colección Navidad 

Art. decorativos 
varios 

Asfixia  

132/2012 GUIRNALDA DE ADORNOS CON FORMA 

DE CARAMELOS Y PIRULETAS, marca 
CASACTUAL - Colección Navidad 

Art. decorativos 

varios 

Asfixia  

136/2012 VESTIDO DE NIÑA, marca COPO, ref. 
604 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

138/2012 MULTÍMETRO ELECTRÓNICO, marca 
V&F, ref. 14016 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

CE-
0925/2012 

140/2012 TRAJE DE PUNTO DE DOS PIEZAS PARA 
BEBÉ, marca B BESITO, ref. 515 3M 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

146/2012 DISFRAZ DE NIÑO ESQUIMAL, marca 

CREACIONES LLOPIS, ref. 30100/3142 
(talla 1-3 a 5 años) 

Xoguetes Asfixia  

147/2012 DISFRAZ DE SEVILLANA "DÍA DAS 
BRUXAS", marca V&F, ref. 14604 (talla 
6 años) (ampliada a las referencias 

14603 (talla 4 años) y 14605 (talla 8 
años)) (ampliada a las referencias 

14606 (talla 10 años) y 14607 (talla 12 
años)) 

Xoguetes Asfixia  

151/2012 DISFRAZ INFANTIL DE CORSARIA "TA-
TUS", marca CREACIONES LLOPIS, ref. 

8120, 3200 (talla 4-6 años) 

Xoguetes Lesións  

152/2012 DISFRAZ INFANTIL DE SOL, marca 
CREACIONES LLOPIS, ref. 20100 

Xoguetes Asfixia  

155/2012 DISFRAZ DE CAPERUCITA ROJA, marca 

CHANG HONG, ref. HSG8251 (talla 1-3 
años) 

Xoguetes Asfixia  

156/2012 DISFRAZ INFANTIL DE CAVERNÍCOLA, 
marca CHANG HONG, ref. HSG90361 
(talla 4-6 años) 

Xoguetes Lesións  

159/2012 CONVECTOR (ESTUFA DE VENTILA-
CIÓN), marca ELECTROCOMFORT, ref. 
EC-316 

Pequenos elec-
trodomésticos 

Choque eléc-
trico 

 

163/2012 DISFRAZ DE ZULÚ, marca FIESTAS 
GUIRCA, ref. 16188 (ampliada a la ref. 

18308) 

Outros Queimaduras  

167/2012 DISFRAZ INFANTIL "CALABAZA CON 
MÁSCARA", marca RUBIE´S, ref. 
S8210-L (8 a 10 años) (ampliada a las 
tallas S (de 3 a 4 años) y M (de 5 a 7 
años) 

Xoguetes Queimaduras  
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Núm. 
Alerta 

Nome  do produto 
Categoría do 
produto 

Risco Alerta CE 

169/2012 ARTÍCULOS DECORATIVOS CON FORMA 

DE FRUTAS, ref. LPN1152N-ORANGE 
L1749 (NARANJA), LPN0131N-
RED/YELLOW L1778 (MANZANA ROJA Y 
AMARILLA), LP21112-LPN0481 AN-
GREEN L173 (PERA VERDE) y 
LPN0481AN-YELLOW L1552 (PERA 

AMARILLA) 

Art. decorativos 

varios 

Asfixia  

172/2012 DISFRAZ INFANTIL DE FLAMENCA, 
marca ATOSA, ref. HSG90361, cód. 
06452 (talla 5 a 6 años) (ampliada a 
cód. 96451 (talla 3-4 años), cód. 96453 
(talla 7-9 años) y cód. 96454 (talla 10-

12 años)) 

Xoguetes Asfixia  

173/2012 DISFRAZ INFANTIL DE VAMPIRO CON 
MÁSCARA, marca RUBIE´S, ref. S8214-
M (talla 5-7 años) 

Xoguetes Queimaduras  

174/2012 DISFRAZ INFANTIL DE ENFERMERA DE 
COLOR AZUL, talla S (4 a 6 años) 

Xoguetes Asfixia  

177/2012 DISFRAZ DE NIÑO VIKINGO, ref. 
6181012 (talla pequeña 4 a 6 años) 
(ampliada a las tallas 7-10 años y 11-
14 años) 

Xoguetes Asfixia  

178/2012 DISFRAZ INFANTIL DE MONO "MON-
KEY", ref. 82382 (talla 3-4 años) (am-
pliada a la talla 1-2 años) 

Xoguetes Asfixia  

183/2012 DISFRAZ INFANTIL DE PIRATA, marca 

ATOSA, cód. 94149 (tallas 5-6 años) y 
cód. 94152 (10-12 años) (ampliada a 
cód. 94148 (talla 3-4 años) y cód. 

94151 (talla 7-9 años)) 

Xoguetes Asfixia  

184/2012 DISFRAZ DE NIÑO DE LOS BOSQUES, 
marca ATOSA, cód. 73060 (talla 5-6 

años) (ampliada a cód. 73069 (talla 3-4 
años), cód. 73070 (talla 7-9 años) y 
cód. 73071 (talla 10-12 años)) 

Xoguetes Asfixia  

185/2012 DISFRAZ INFANTIL DE SOL, marca 
ATOSA (talla 1-2 años) 

Xoguetes Asfixia  

186/2012 DISFRAZ INFANTIL DE ABEJITA, marca 
ATOSA (talla 3-4 años) 

Xoguetes Asfixia  

187/2012 DISFRAZ INFANTIL DE TORERO, marca 
GUIRCA, ref. 81041 (talla 4-6 años) y 
81042 (talla 7-9 años) 

Xoguetes Asfixia CE-
1426/2012 

188/2012 DISFRAZ INFANTIL DE JUSTICIERO, 
marca GUIRCA, ref. 78701 (talla 4-6 
años), ref. 78702 (talla 7-9 años) y ref. 

78703 (talla 10-12 años) 

Xoguetes Asfixia  

189/2012 CAMISITA PARA BEBÉ "JESUSITO", 
marca LA MARTINICA, ref. 11V002 
(tallas 18 meses y 2 años) (ampliada a 
la talla 12 meses) (ampliada a VESTI-
DO (talla 4 años)) (ampliada a todas 
las tallas de los dos modelos) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

190/2012 PELELE PARA BEBÉ, marca LA MARTI-
NICA, ref. 11V007 (talla 6 y 9 meses) 
(ampliada a la talla 12 meses y al "JE-
SUSITO", tallas 9, 12, 18 meses y 2 y 3 
años) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

191/2012 PELELE PARA BEBÉ, marca LA MARTI-

NICA, ref. 11V002 (talla 9 meses) (am-
pliada a la talla 12 meses) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia  
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Núm. 
Alerta 

Nome  do produto 
Categoría do 
produto 

Risco Alerta CE 

193/2012 PELELE PARA BEBÉS, marca CARMEN 

TABERNER, ref. 9155 (tallas 3 y 6 me-
ses) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia  

194/2012 VESTIDO DE PUNTO PARA NIÑAS, mar-
ca CARMEN TABERNER, ref. 66060 (ta-
llas 2, 3 y 4 años) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

195/2012 VESTIDO PARA BEBÉ, marca CARMEN 
TABERNER, ref. 9154 (talla 3 y 6 me-
ses) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

200/2012 VESTIDO "JESUSITO" Y PELELE PARA 
BEBÉS, marca BAJA COSTURA, ref. 

J222 (talla 0) y ref. PL222 (tallas 0 y 1 
mes) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

204/2012 SUDADERA DE NIÑA CON CAPUCHA, 

marca GATITA FELIZ, cód. 9020 (tallas 
4, 6 y 12 años) (ampliada a las tallas 2, 

8 y 10 años) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia CE-
1304/2012 

206/2012 CHANDAL MORADO DE TRES PIEZAS 
PARA NIÑAS, marca GATITA FELIZ, 
cód. 9124 (talla 8 años) (ampliada a las 
tallas 2 a 12 años) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia CE-
1304/2012 

207/2012 CHÁNDAL DE NIÑA DE TRES PIEZAS 
COLOR ROSA, marca GATITA FELIZ, 
cód. 9118 (talla 12 años) (ampliada a 
las tallas 2 a 10 años) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia CE-
1304/2012 

213/2012 DISFRAZ DE ESQUELETO PARA NIÑA, 

marca MADIVE, ref. B1082 (talla 8) 

Vestimenta infan-

til 

Lesións  

215/2012 DISFRAZ DE CAPERUCITA ROSA, marca 
ATOSA (talla 2-4 años) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

219/2012 PROLONGADOR MANGUERA, marca F-

LINE, ref. 0902042 (2 metros) (amplia-

da a las refs. 0902043, 0902044 y 
0902055) 

Material eléctrico Choque eléc-

trico 

 

234/2012 DISFRAZ INFANTIL DE MOSQUETERO, 
ref. 6180957 (talla 7-10 años) (amplia-
da a las tallas 4-6 años y 11-14 años) 

Xoguetes Asfixia  

235/2012 TUBO CON LÍQUIDO PARA HACER 
POMPAS DE JABÓN, marca SUPER 
POMPAS, ref. 05914 

Xoguetes Infección CE-
0926/2012 

236/2012 CAMISETA CON CAPUCHA, marca JOIN 
US, ref. 12012406 (tallas 2A, 3A, 4A, 

5A y 6A) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

237/2012 CHAQUETA DE PUNTO PARA BEBÉ, 
marca BABY DIF, modelo 526 (rojo) y 
715 (crudo) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

238/2012 CONJUNTO DE PUNTO PARA BEBÉ, 

marca VISI, modelo 843 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia  

239/2012 VESTIDO INFANTIL DE FLORES, marca 
CONFECCIONES POPYS, modelo 11910 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

240/2012 CONJUNTO DE PUNTO PARA BEBÉ, 

marca PRIM BABY, ref. 1922 y 1923 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia  

241/2012 CONJUNTO DE PUNTO PARA BEBÉ, 
marca TONY BAMBINO CLASSICS, mo-
delos 11686 y 11699 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

245/2012 CHUPETE CON FUNDA Y PORTACHUPE-
TES, marca MUM LOVE, ref. 92919 

Art. puericultura Asfixia  

246/2012 VESTIDO DE PIQUÉ PARA BEBÉ, marca 
ALVES, ref. 1337 (T6M) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

247/2012 PELELE PARA BEBÉS, marca ALVES, ref. 

3733 (T3M) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia  
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Núm. 
Alerta 

Nome  do produto 
Categoría do 
produto 

Risco Alerta CE 

258/2012 VESTIDO INFANTIL, marca PRIM BABY 

DORMILÓN, modelo 1778 (talla 0) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia  

261/2012 CONJUNTO DE PUNTO PARA BEBÉ, 
marca CREACIONES GAVIDIA, modelos 
5045 y 5055 (tallas 3M y 6M) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

264/2012 CONJUNTO DE PUNTO PARA BEBÉ, 
marca TONY BAMBINO, ref. 11699 (ta-
llas 3M y 6M) (ANULADA) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

265/2012 ADAPTADOR, marca IDEAL, modelo 
407B, ref. 404627 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

268/2012 PROLONGADOR "CABLE DE RED MA-
CHO > HEMBRA", marca EDC, ref. 26-
0026 (3 metros) 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

269/2012 PROLONGADOR, marca HEPOLUZ, ref. 
24005-FP (2x1.5m) 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

272/2012 CONJUNTO PARA BEBÉ, marca PILAR 
DEL TORO, ref. 0216103 (talla 2 años) 

Vestimenta infan-
til 

Lesións  

273/2012 SUDADERA PARA NIÑOS, marca OLD 
SKOOL, ref. 625506, T6 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

274/2012 CONJUNTO PARA BEBÉ "JESUSITO", 
marca BAJA COSTURA, ref. J225 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

275/2012 CABLE PROLONGADOR, marca DH, ref. 
36.757/3/B/BP-Blanco 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

276/2012 PROLONGADOR, marca PRISMA, ref. 
HS-100107 

Material eléctrico Intoxicación  

277/2012 PROLONGADOR, marca CONCABEL, ref. 
E 1582 B PO.06.66. 3 METROS 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

278/2012 PROLONGADOR, marca TAYG, modelo 
H05VVH2-F 2x1 250V 2, 5A 625W, 2 

metros 

Material eléctrico Intoxicación  

279/2012 DISFRAZ INFANTIL DE SEVILLANA 
"COLORINES", marca CREACIONES 
LLOPIS, ref. 3136 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

281/2012 DISFRAZ INFANTIL DE "EL ZORRO" 
"DIA DAS BRUXAS ROUPA", marca V&F, 
ref. 14639 (talla 3-6 años), 14640 (ta-
lla 7-10 años) y 14641 (talla 11-14 
años) 

Xoguetes Asfixia  

282/2012 DISFRAZ INFANTIL DE SUPERMAN "DIA 
DAS BRUXAS ROUPA", marca V&F, ref. 
14636 (talla 3-6 años), 14637 (talla 7-
10 años) y 14638 (talla 11-14 años) 

Xoguetes Asfixia  

284/2012 CHAQUETA DE LANA PARA NIÑOS, 

marca LIO LIO, ref. 300811 y 300911 
(tallas 8, 10 y 12 años) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia  

286/2012 PROLONGADOR, marca LEXMAN, ref. 

900018 (negro, 3m), 900017 (blanco, 
3m), 900019 (blanco, 5m) y 900020 
(negro, 5m) 

Material eléctrico Incendio  

289/2012 PROLONGADOR, marca EUROBRIC 
2000, ref. 30110 (5 m negro H05VVH2-
F 2x1 mm2) 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

294/2012 ADATADOR TIPO SCHUKO DE TRES 

ENTRADAS, marca AN DONG YUAN - 
EUROPA, modelo 417, ref. 887034 

Material eléctrico Choque eléc-

trico 

 

299/2012 MUÑECA DE PLÁSTICO "MODERN 
GIRL", marca FANTASTIKO, ref. 15624 
"BEAUTY COLLECTION" (tres modelos 
distintos) 

Xoguetes Intoxicación  
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Núm. 
Alerta 

Nome  do produto 
Categoría do 
produto 

Risco Alerta CE 

305/2012 PETO DE BAÑO CON TIRANTES PARA 

NIÑOS, marca OH! SOLEIL, ref. 
12PETO1C2 (color 108) y ref. 
12PETO1C4 (color 114) 

Vestimenta infan-

til 

Lesións  

306/2012 BASE MÓVIL, marca SIMÓN BRICO, ref. 
CL524016 "base goma 16A 250V cue-

llo" 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

307/2012 PROLONGADOR, marca ELECTRALINE, 
ref. 900022, 10 metros, color negro 

Material eléctrico Incendio  

313/2012 VESTIDO DE TELA BORDADA PARA 
BEBÉS, marca CARMINA, ref. BP-13 

(talla 6 meses) 

Vestimenta infan-
til 

Lesións  

314/2012 VESTIDO-FALDÓN PARA BEBÉS, marca 
ARTESANÍA ARUKA, modelos 1628 y 

1607 (talla 0 meses) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

315/2012 FALDÓN PARA BEBÉ, marca BELAN, 
modelo ZIC-ZAC, ref. 224820 

Vestimenta infan-
til 

Lesións  

316/2012 VESTIDO INFANTIL, marca PICCOLET-
TAS, ref. 9101BC/719 (talla 4) y ref. 
9130C/16 (tallas 2 y 7) 

Vestimenta infan-
til 

Lesións  

317/2012 BIQUINI PARA NIÑAS, marca ANAI, 
modelo DANETTE / TQ (talla 4) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

318/2012 CHAQUETA DE GANCHILLO PARA NI-
ÑAS, marca NANOS, ref. 121 856 8423 
(tallas 5 y 6) (ampliada a las tallas de 2 

a 16 años) 

Vestimenta infan-
til 

Lesións  

322/2012 SILLA DE PLAYA PLEGABLE, marca 
MONTY BEACH, ref. 81095 

Art. ocio/deporte Lesións CE-
1547/2012 

329/2012 TOALLITA DENTRO DE UN VASO IMI-
TANDO UN HELADO CON UNA FRUTA 

DE PLÁSTICO, marca ANCIENT WIS-
DOM, ref. PAT-04 

Art. decorativos 
varios 

Asfixia  

330/2012 VELAS CON FORMA DE PASTELITOS 
"SCENTED CANDLE" Y "PASTRY CAN-
DLE", marca ARTE REGAL, ref. 65030 y 

65035 

Art. decorativos 
varios 

Asfixia  

360/2012 PROLONGADOR, marca SOLERA, ref. 
8673E (manguera 2x1, clavija 7002 y 
base 7627) (ampliada a la ref. 8673) 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

361/2012 ENCENDEDOR DE FANTASÍA CON FOR-

MA DE MOTO HONDA 

Acendedores Queimaduras  

362/2012 TROMPETA DE JUGUETE "CORNETA 
GRANDE", marca TOYS, ref. 2013 (am-
pliada a la ref. 633651) 

Xoguetes Asfixia CE-
1537/2012 

363/2012 VESTIDO Y PELELE, marca LA CANAS-
TILLA, modelo MARINERO (tallas 3 y 9 

meses) (ampliada a tallas 6, 12 y 18 
meses) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

364/2012 REBECA PARA BEBÉ, marca YOEDU, 
art. nº 9003/12 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

365/2012 BIQUINI PARA NIÑAS, marca MUNNY, 
modelos 41 ALEGRÍA AZULÓN (ref. 
K741) y 16 HOLIDAY MARINO (ref. 
K117) (talla 6) (ampliada a la talla 8) 
(ampliada a las tallas 10 y 12) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

367/2012 CAMISITA "JESUSÍN" CON CAPOTA 
PARA BEBÉ, marca DULCE YOEDU, ref. 
153/12 (talla 6 meses) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

380/2012 FLAUTA DE PLÁSTICO CON LIMPIADOR, 
marca JIA JIA, ref. 001123 

Xoguetes Asfixia  
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Núm. 
Alerta 

Nome  do produto 
Categoría do 
produto 

Risco Alerta CE 

381/2012 MULTÍMETRO ELECTRÓNICO, marca 

ITC, modelo 266 CLAMP METER, ref. 
8308400 

Material eléctrico Choque eléc-

trico 

 

390/2012 MUÑECOS DE GOMA PARA APRETAR 
CON SONIDO "CHILDREN'S TOY", mar-
ca HA HA XIONG 

Xoguetes Asfixia  

394/2012 KIT DE REPARACIÓN DE RUEDAS DE 
BICICLETA CON PEGAMENTO "RED 
SUN" , marca V&F, modelo H-3, ref 
96236 

Produtos quími-
cos 

Perigo quí-
mico 

 

396/2012 TRAJE BLANCO PARA BEBÉ, marca 

CRIAÇOES ROSITA 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia  

397/2012 CONJUNTO DE BRAGA Y CAMISETA 
PARA BEBÉS, marca CRIAÇOES MARI-

SITA 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

399/2012 JERSEY DE CONJUNTO PARA BEBÉS, 
marca CRIAÇOES MARISITA (2 blanco y 
rosa y 1 blanco y amarillo) 

Vestimenta infan-
til 

Lesións  

400/2012 ADAPTADOR DEL ENCHUFE DE CO-
RRIENTE ALTERNA, marca V&F, modelo 
XX-413. Ref. 95259 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

401/2012 BASE MÓVIL "FICHA", marca V&F, mo-
delo E14. Ref. 91452 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

403/2012 ADAPTADOR MULTIVÍA "Adaptador del 
enchufe de la corriente ALTERNA", 

marca V&F, modelo XX-415, ref 91444 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

404/2012 JERSEY PARA BEBÉS, marca ARTESAN-
ÍA ARUCA, modelo 1416 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

413/2012 JUEGO DE PESCA MAGNÉTICO, marca 
LEIVA JUEGOS, ref. 16391 

Xoguetes Asfixia  

427/2012 MUÑECA "BEAUTY LEGEND", marca 
V&F, ref 2006 

Xoguetes Intoxicación  

429/2012 MUÑECA CON CABALLITO,marca CUTIE 
KIDS, ref. 0271337 

Xoguetes Intoxicación  

430/2012 MUÑECA, marca BEAUTIFUL FEELING, 
ref 828 (94165 en factura) 

Xoguetes Intoxicación  

431/2012 MUÑECA "DANCING IN THE WIND", 
marca HAPPY EVERY DAY, modelo 
3808C, ref. 941812 (ampliada al 

modelo 3808B) 

Xoguetes Intoxicación  

437/2012 CAMISA VAQUERA PARA BEBÉS, marca 
ZARA BABY, art. 6987/553/400, talla 9-
12 meses (78 cm) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

448/2012 CUERDAS DE PLÁSTICO MULTICOLOR 
PARA TRENZAR "FASHION STRINGS", 
marca GCS, ref. 10375 

Xoguetes Perigo quí-
mico 

 

450/2012 SILLA DE PLAYA PLEGABLE CON ES-
TRUCTURA METÁLICA, ASIENTO Y RES-
PALDO TEXTIL CON DIBUJO DE RAYAS 

Art. ocio/deporte Lesións  

451/2012 MUÑECA CON CARAMELOS "MERMAID 
SIRENA", marca DULCE GOLOSINAS 

Xoguetes Intoxicación CE-
1897/12 

461/2012 JUGUETE DE PERCUSIÓN DE MADERA 
CON DOS CUERDAS Y BOLAS QUE SI-

MULA UNA MARIQUITA, marca WEI-
RONGFA 

Xoguetes Asfixia  

493/2012 CAPA INFANTIL DE DISFRAZ QUE SI-
MULA UNA TELA DE ARAÑA, marca 
GUIRCA, ref. 19402 

Xoguetes Asfixia  

495/2012 CLAVIJA BIPOLAR, marca EM FERR, ref. 
8304191, XX-E14 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 
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Núm. 
Alerta 

Nome  do produto 
Categoría do 
produto 

Risco Alerta CE 

500/2012 TELÉFONO MÓVIL DE JUGUETE, modelo 

THE SMURFS, ref. 833-32 

Xoguetes Lesións  

502/2012 BASE DE TOMA DE CORRIENTE DE CO-
LOR BLANCO, marca WWD-EUROPA, 
modelo XX-E14, ref. 12394 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

506/2012 TELÉFONO MÓVIL DE JUGUETE, marca 
VOGUE, ref. 6161820, lote 1-2012 

Xoguetes Lesións  

507/2012 TELÉFONO MÓVIL DE JUGUETE, marca 
WONDERFUL PLAY, ref. 6161824, lote 
01-2012 

Xoguetes Lesións  

510/2012 CHAQUETÓN PARA BEBÉ, marca DR. 
KID, ref. DK 224 (talla 1M) (ampliada a 
las tallas de 0 a 24 meses) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia  

511/2012 GUIRNALDA LUMINOSA, marca NET 
STARLIGHTS, ref. 160 

Luminarias Choque eléc-
trico 

 

514/2012 GUIRNALDA LUMINOSA, marca RICE 
LIGHT, modelo 320 LUCES 

Luminarias Choque eléc-
trico 

 

515/2012 GUIRNALDA LUMINOSA, marca CUR-
TAIN LIGHTS, modelo 320L MULTICO-
LOR 

Luminarias Choque eléc-
trico 

 

NC-
1/2012 

CLAVIJA ADAPTADORA BIPOLAR, marca 
GUIRES, ref. C-368 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

NC-
2/2012 

ADAPTADOR BASE INGLESA, marca 
KOALA, ref. 92366081 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

NC-
14/2012 

ADAPTADOR DE ENCHUFE DE CO-
RRIENTE ALTERNA, marca WLEI - EU-
ROPA, modelo XX-006, ref. 14269 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

NC-
22/2012 

SECADOR DE PELO PORTÁTIL, marca 
SOKANY, ref. nº 24291. JX-1801B 

Material eléctrico Queimaduras  

NC-
53/2012 

BASE MÓVIL, marca V&F, modelo XX-
507B, ref. 95264 

Material eléctrico Choque eléc-
trico 

 

INF-
3/2012 

ENCENDEDOR CON FORMA DE BOTE-
LLA, marca BEER CANNABIS 

Acendedores Queimaduras  

INF-
19/2012 

RAMO DE MANZANAS Y HOJAS DE IMI-
TACIÓN 

Art. decorativos 
varios 

Asfixia  

 
 

 

 
 

 

5 LABORATORIO DE CONSUMO DE GALICIA  

 
 

5.1 Introdución 

 

O Laboratorio de Consumo de Galicia (LCG), é un centro oficial no que se realizan as análises e os ensaios so-
bre determinados produtos presentes no mercado co fin de avaliar a súa conformidade coas regulamentacións 
técnicas referidas tanto á calidade como a seguridade de produtos industriais. Para iso realiza ensaios sobre 
produtos de consumo co fin de verificar a súa adecuación á normativa, as súas características, e a veracidade 
das atribucións declaradas na etiquetaxe.  

 
O Laboratorio de Consumo de Galicia e, polo tanto, o instrumento técnico do Instituto Galego de Consumo que 
permite, por unha banda, analizar os produtos obxecto de reclamacións dos consumidores e acadar a resposta 
adecuada na resolución dos conflitos, e por outra detectar a presenza de produtos inseguros no mercado e 
comunicalo á rede de alerta nacional. Grazas a este instrumento Galicia está á cabeza das Comunidades Autó-
nomas na detección de produtos inseguros no mercado. 

http://www.consumo-inc.es/CICC/Productos/home.htm
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Dende o ano 2002 o Laboratorio de Consumo de Galicia ten a acreditación da Entidade Nacional de Acredita-
ción, ENAC, en diversos ensaios de produtos téxtiles, artigos de puericultura e xoguetes segundo os criterios de 
aseguramento da calidade na realización de ensaios segundo a norma ISO/IEC 17025. Esta acreditación repre-
senta o recoñecemento formal da competencia técnica do Laboratorio e a máxima fiabilidade nos seus resulta-
dos.  
 
Actualmente o Laboratorio de Consumo de Galicia analiza e controla os produtos industriais, agrupados nas 
seguintes liñas de actuación:  
 
Departamento Téxtil: Análise de fibras e produtos téxtiles 
Departamento Mecánico: Xoguetes, material escolar, artigos de puericultura, etc. 
Departamento Eléctrico: Aparatos eléctricos e pequenos electrodomésticos 
Departamento Electrónico: Teléfonos móbiles, aparatos de son e imaxe, etc. 
Departamento Químico: Análise de contaminantes orgánicos en diversas mostras (téxtiles, xoguetes, artigos de 
puericultura, etc) 

 

5.2 Actividades que realiza o Laboratorio de Consumo de Galicia. 

 

5.2.1 Actividade analítica 
 
A actividade fundamental do LCG é a de realizar análises de marcado e etiquetaxe de produtos industriais, así 
como análises físicas, químicas, eléctricas, electrónicas e mecánicas dos distintos produtos que recibe o Labora-
torio a través dos seguintes canais:  

 
Campañas de control de mercado do IGC.  
Reclamacións dos consumidores  
Inspeccións de oficio do IGC 
Denuncias ante as xuntas arbitrais de consumo. 
Consultas realizadas por diferentes organismos. 
Solicitudes de análises demandadas por entidades e particulares.  
Solicitudes de análises demandadas por outras administracións.  

 
Desta forma, o Laboratorio de Consumo de Galicia analiza anualmente unha media de 600 artigos de consumo 
realizando para elo máis de 8.000 análises. 

 
5.2.2 Actividade técnica de consultas e avaliación de riscos. 
 
O LCG tamén da resposta a consultas nas materias da súa competencia, tanto a outros departamentos do IGC 
como a particulares, empresas o outras administracións.  
 
Por outra banda, o Laboratorio de Consumo de Galicia ven sendo o departamento do IGC que realiza os infor-
mes de avaliación de riscos dos produtos que se comunican á rede de alerta nacional, sendo Galicia a Comuni-
dade Autónoma que máis produtos inseguros introduce na rede de alerta. 
 
Por outra banda, o Laboratorio de Consumo de Galicia, ademais dos informes de análises que realiza, e das 
consultas que resposta, realiza outras tarefas de consulta e asesoramento. De seguido se enumeran outras 
tarefas que realiza o laboratorio: 
 

- Informes sobre seguridade de cordóns e cordas axustables en prendas infantís. 
- Avaliacións de risco RAPEX en produtos analizados no LCG 
- Avaliacións de risco RAPEX en produtos analizados por outros laboratorios 

  
5.2.3 Participación en foros técnicos 
 

Pero tamén, como órgano técnico do IGC, o laboratorio é membro de grupos de traballo, reunións técnicas, 
comisións, etc., como as que se sinala na continuación: 

Comité de Directivas relativas ás denominacións e etiquetaxe dos produtos téxtil. Comité 77 da Comisión Euro-
pea.  
Comité de adaptación ao progreso técnico da seguridade dos xoguetes. Comité 80 da Comisión Europea. 
Grupo de Traballo de Control de Mercado, dependente do Instituto Nacional de Consumo. 
Grupo de Traballo de Rede de Alerta, dependente do Instituto Nacional de Consumo 
Comisión Galega de Laboratorios de Ensaio e Control de Produtos Alimenticios, dependente da Consellería de 
Sanidade. 
Comité Técnico de Normalización (AEN/CTN 40/GT8) sobre seguridade de roupa infantil. Dúas reunións en 2012 
Comité Técnico de Normalización (AEN/CTN 40/SC) sobre solideces de tintura sen produtos téxtiles e medida da 
cor. 
Comité Técnico de Normalización (CTN 20/SC6) sobre ensaios químico en produtos industriais. 
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Comité Técnico de Normalización (CTN 172/SC1) sobre seguridade de xoguetes. 
 
O LCG participa tamén como experto no Comité Técnico de Normalización Europeo, pertencente al Comité Eu-
ropeo de Normalización (CEN), no grupo de traballo CEN/TC 248/WG20, de seguridade en roupa infantil. O ano 
pasado celebráronse dous reunións en Treviso (Italia, 19/09/2012) y en Zagreb (Croacia, 21/11/2012). A parti-
cipación dos técnicos do LCG foi moi positivamente valorada polo grupo pola súa experiencia e aportación, que 
está permitindo que as normas en estudio avancen e se consoliden nos pazos previstos. 
 
 
5.2.4 Colaboración con outros laboratorios 

 

O Laboratorio de Consumo de Galicia promove, organiza e impulsa desde hai anos programas de ensaios de 
intercomparación con outros laboratorios acreditados, e participa, así mesmo, en ensaios de colaboración pro-
postos por outros laboratorios e organizacións. 
 
Estes exercicios permiten comparar os resultados obtidos polo Laboratorio de Consumo de Galicia  cos obtidos 
polos outros laboratorios que participan no exercicio e que deben dispoñer de requirimentos similares de cali-
dade. Desta forma, o Laboratorio de Consumo de Galicia garante non só que realiza adecuadamente os ensaios, 
senón que tamén obtén resultados similares ao resto de laboratorio que realizan análises similares. 

No ano 2012 o Laboratorio de Consumo de Galicia organizou o exercicio de intercomparación de téxtiles, na súa 

oitava edición, na que se obtivo unha participación aínda maior que en anteriores edicións coa participación de 
20 laboratorios de 4 continentes: Europa , Asia, América do Norte e América do Sur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.5 Formación e Divulgación. 
 

O LCG promove e participa nas tarefas de formación e divulgación en materia de consumo promovidas polo IGC 
e é requirido por outras administracións en tarefas de formación. 
 
O LCC nos medios de comunicación 
 
No ano 2012, o Laboratorio foi obxecto de interese dos medios de comunicación en varias ocasións, incluso con 
reportaxes específicos en programas da TVG como “Preescolar na Casa”, emitido o 26/05/2012, no que se da 
conta do traballo que se fai no laboratorio a prol da seguridade dos xoguetes e do material de puericultura. 
 
Outros reportaxes en prensa e en televisión realizados desde o propio Laboratorio amosaron os traballos que se 
realizan nas diferentes épocas do ano, relacionados fundamentalmente coas campañas de control específicas 
deseñadas polo Instituto Galego de Consumo en períodos como o Antroido, verán, Nadal, etc.  
 
O LCG como centro de formación de profesionais 
 

 
O ano 2012, o Instituto Galego de Consumo asinou coa Universidade de A Coruña un convenio para prácticas 
de alumnos de carreiras de ciencias, nas dúas vertentes de prácticas curriculares e non curriculres. De esta 
forma, o Laboratorio contou cunha alumna en prácticas durante o pasado ano 2012 que aprendeu técnicas de 
calidade e análise no laboratorio téxtil, e mesmo participou do importante exercicio internacional de intercom-
paración realizado no Laboratorio. 
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O LCG como formador en cursos 
 
A participación do LCG foi requirida tamén en diversos cursos de formación organizados por outras Administra-
cións:  

 
- Outubro 2012. Ponencia: “Seguridad de los productos y evaluación del riesgo”. Curso “Seguridad de 

Productos y Servicios”. Dirección General de Salud Pública y Consumo. J.C. DE CASTILLA LA MANCHA. 
 

- Novembro 2011. Ponencia: “El laboratorio de Consumo de Galicia: seguridad y calidad de productos de 
consumo”. Curso: “Control de Mercado de productos de Consumo”. Diputación de Pontevedra 

  
 
5.2.6 Xestión da Calidade dos servizos do Laboratorio de Consumo de Galicia. 
 

Ademais das actividades anteriormente sinaladas, o Laboratorio cumpre co reto de manter activas as súas 
acreditacións de calidade segundo a norma UNE-EN-ISO 17025. Tal e como xa se mencionou na introdución, 
esta acreditación representa o recoñecemento formal da competencia técnica do Laboratorio e a máxima fiabili-
dade nos seus resultados.  
 
O mantemento desta acreditación require da existencia dun departamento de calidade no laboratorio que se 
encargue de comprobar que permanentemente estanse a cumprir tódalas especificacións referidas á cualifica-
ción do persoal, mantemento e calibración de equipos, control dos procedementos de traballo do laboratorio, 
tanto os referidos aos procedementos analíticos como de recepción de mostra, arquivo de documentos, emi-
sións de informes e cuantos aspectos se refiran a actividade diaria.  
 
No ano 2012, o Laboratorio de Consumo de Galicia superou una nova auditoría da Entidad Nacional de Acredi-
tación ENAC, condición imprescindible para manter a acreditación ENAC da que dispón, e recoñecemento de 
que se segue a manter os máis altos sandares de calidade nas análises e ensaios que realiza. 
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5.3 Análises dos datos do Laboratorio de Consumo de Galicia. 

 
 
Táboa 1: Número de mostras recibidas no Laboratorio de Consumo de Galicia durante os anos 2011 e 2012 
distribuídas por áreas de actuación e motivo da análise 

 

Motivo Área do Laboratorio 
Nº mostras  

Nº  
parámetros analizados 

Nº 
parámetros incumpridos 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Reclamacións 

37% 

 
 

 

Téxtil 120 91 520 523 228 168 

Mecánico 11 10 100 126 41 4 

Eléctrico 5 18 62 117 5 66 

Electrónico 94 50 177 197 86 68 

Químico 5 3 8 6 1 0 

Outros 1 1 1 3 1 0 

Inspeccións 

de Oficio  

13% 
 

   

Téxtil 4 21 25 33 4 19 

Mecánico 51 70 603 474 198 186 

Eléctrico 25 10 186 323 64 81 

Electrónico 2 2 9 3 4 3 

Químico 2 6 1 7 1 6 

Outros   1   1   1 

Campañas 

30% 

Téxtil 1 43 1 44 1 38 

Mecánico 96 129 2051 1634 138 235 

Eléctrico 91 90 3104 3745 452 334 

Electrónico             

Químico   5   6   4 

Outros             

Particulares 

20% 

Téxtil 96 42 495 300 53 67 

Mecánico 24 8 646 34 47 1 

Eléctrico 2 5 18 57 9 9 

Electrónico 1 1 3 3 1 3 

Químico 4   145   24   

Outros   4   11   2 

Total 635 610 8155 7647 1.358 1.295 



 
 

 

 25 

Gráfico 1: Distribución porcentual das mostras recibidas segundo o motivo da análise polo LCG durante o ano 
2012 

 

 

Gráfico 2: Evolución das mostras recibidas polo LCG  
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5.3.1 Análises realizadas de reclamacións de consumo. 

 

Recibíronse 173 mostras, procedentes doutras tantas reclamacións tramitadas a través dos servizos provinciais, 
e realizáronse 900 ensaios, detectándose 280 incumprimentos  

 
Táboa 2: Número de mostras remitidas polos servizos provinciais do IGC ao Laboratorio de Consumo de Galicia 
durante o ano 2012 como consecuencia de reclamacións de consumo  
 

 
 
5.3.2 Análises derivadas de inspeccións de oficio 

 

Recibíronse un total de 110 mostras, procedentes dos distintos servizos provinciais, que xeraron os correspon-
dentes informes e fixéronse un total de 841 ensaios, nos que se atoparon 297 incumprimentos. 

Táboa 3: Número de mostras remitidas polos servizos provinciais do IGC ao Laboratorio de Consumo de Galicia 
durante o ano 2012 como consecuencia de inspeccións de oficio 

 

5.3.3 Análises derivadas de campañas de inspección 

 

Recibíronse 267 mostras procedentes de campañas dos servizos provinciais de consumo, que supuxeron a rea-
lización de 6.641 ensaios, e atopáronse 737 incumprimentos. 
 
Táboa 4: Número de mostras remitidas polos servizos provinciais do IGC ao Laboratorio de Consumo de Galicia 
durante o ano 2012 como consecuencia de campañas de inspección de consumo 
 

 
 
5.3.4 Análises derivadas de solicitudes de particulares ou empresas 

 

O LCG realiza ensaios a empresas, outras Administracións e particulares que así o soliciten. A maioría das veces 
trátase de empresas que utilizan o LCG para verificar o cumprimento dos requisitos de seguridade ou criterios 
de calidade dos seus produtos antes da súa comercialización. Ao longo do ano 2012 foron recibidas 60 mostras 
de diferentes produtos cun total de 405 parámetros analizados e atopáronse 82 incumprimentos. 

Táboa 5: Número de mostras remitidas polas empresas ou particulares ao Laboratorio de Consumo de Galicia 
durante o ano 2012 

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Santiago Analizados Incumpridos

Téxtil 28 12 20 4 27 91 451 142

Mecánico 1 0 5 3 1 10 126 4

Eléctrico 3 0 2 12 1 18 117 66

Electronicos 11 11 14 1 13 50 197 68

Químico 1 1 1 3 6 0

Outros 1 1 3 0

TOTAL 44 23 42 21 43 173 900 280

Área do 

Laboratorio

RECLAMACIÓNS

TOTAL
ParámetrosSERVIZO OU UNIDADE

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Santiago Analizados Incumpridos

Téxtil 4 4 13 21 33 19

Mecánico 1 8 15 46 70 474 187

Eléctrico 1 1 5 3 10 323 81

Electrónico 1 1 2 3 3

Químico 1 5 6 7 6

Outros 1 1 1 1

TOTAL 8 13 1 21 67 110 841 297

Parámetros

OFICIO

Área do 

Laboratorio

SERVIZO OU UNIDADE
TOTAL

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Santiago Analizados Incumpridos

Téxtil 1 42 43 44 38

Mecánico 24 3 20 43 39 129 1634 235

Eléctrico 1 21 30 5 33 90 4957 460

Electrónico 0

Químico 5 5 6 4

Outros 0

TOTAL 26 24 50 48 119 267 6641 737

Área do 

Laboratorio

SERVIZO OU UNIDADE
TOTAL

Parámetros

CAMPAÑAS
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5.3.5 Consultas e outros informes técnicos 
 

Ademais dos informes de ensaio que elabora o laboratorio como resultado das análises que realiza, resólvense 
diversas consultas técnicas e elabóranse outros informes técnicos relacionados cos órganos nos que participa o 
persoal do laboratorio ou das avaliacións de riscos relacionadas coa seguridade dos produtos segundo os crite-
rios establecidos en RAPEX. Deste xeito, durante o ano 2012 o número de consultas técnicas e outros informe 
técnicos elaborados ascendeu a más de 251 entre consultas e informes de avaliación de risco, o que consolida 
ao Laboratorio de Consumo de Galicia como órgano de referencia técnica nesta Comunidade Autónoma en ma-
teria de consumo de produtos industriais.  
 
5.3.6 Proxecto de ampliación de clientes do LCG 
 
No ano 2012 o Laboratorio de Consumo de Galicia aceptou o reto de presentar oferta a un concurso público 
promovido pola Axencia Catarana del Conso para a realización de ensaios e análises en produtos de consumo. 
 
Esta experiencia suscitou a colaboración de diferentes departamentos da Xunta de Galicia, entre o que é desta-
cable o papel da Asesoría Xurídica Xeral que prestou todo o seu apoio á nosa iniciativa despexando as dúbidas 
legais que puideran xurdir en canto á capacidade para contratar e a solvencia técnica do noso Laboratorio. 
 
Aínda que finalmente o Laboratorio non gañou o concurso, esta experiencia abre unha vía de externalización do 
traballo que, perseguindo os mesmos fin e intereses que impulsaron a súa creación, isto é, a vixiancia e o con-
trol do mercado, pode consolidarse como unha alternativa para outras Comunidades Autónomas que non dispo-
ñan de instalacións propias similares e que teñan que acudir á contratación destes servizos. 
 
Neste sentido, o persoal do Laboratorio segue moi comprometido e dar a coñecer as nosas capacidades e profe-
sionalidade coa intención de seguir mantendo os máis altos estándares de calidade e profesionalidade que te-
ñen colocado al Laboratorio de Consumo de Galicia como un dos referentes da análise de produtos no Estado 
Español. 
 
 
5.3.7 Proxecto de detección de productos con risco. 
 
No ano 2012, a Comunidade Autónoma de Galicia foi a que máis alertas comunicou ao sistema estatal de aler-
tas de productos de consumo non alimentario.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A conse-

cución 
destes 

resultados 
é o resu-
mo dun 

traballo 

Analizados Incumpridos

Téxtil 42 300 67

Mecánico 8 34 1

Eléctrico 5 57 9

Outros 4 11 2

Químico

Electrónicos 1 3 3

TOTAL 60 405 82

Área do 

Laboratorio

Parámetros
TOTAL

PARTICULARES
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en equipo entre os servcios centrais do IGC, os servicios de Inspección do propio IGC e o Laboratorio de Con-
sumo de Galicia. Coa conxunción dos programas desenvolvidos conseguemos aumentar a eficacia das labouras 
de control de mercado de xeito que a vixiancia que se fai ten o seu máis efectivo reflexo nos datos amosados 
dos productos retirados do mercado por mor da súa perigosidade. 
 
A actuación proactiva do IGC, xunto co apoio técnico e específico do Laboratorio de Consumo de Galicia, teñen 
conformado a nosa comunidade neste aspecto do consumo, como a máis eficaz do Estado. 
 
 
 
 

6 ESCOLA GALEGA DE CONSUMO 

 
A Lei 2/2012, de 28 de marzo, “Galega de proteción xeral das persoas consumidoras e usuarias” establece 
no seu Capítulo Sétimo que o órgano competente en materia de consumo da Comunidade autónoma –
neste intre o Instituto Galego de Consumo- fomentará a formación e educación das persoas consumidoras 
coidando a integración da perspectiva de xénero e de modo especial o coñecemento dos seus dereitos para 
que poidan exercelos de acordo a pautas de consumo responsable nun mercado global, altamente 
tecnificado e cambiante. 
A Escola Galega de Consumo (EGC) integrase na estrutura do Instituto Galego de Consumo como o instru-
mento para canalizar os plans de formación e educación en materia de consumo. 
O obxectivo xeral desta formación é que las personas consumidoras e usuarias actúen conforme a criterios 
de ‘consumo responsable’, é dicir, que coñezan os seus dereitos e a forma axeitada de exercerlos, para 
que, á hora de adquirir bens o contratar servizos, sexan tidos en conta y respectados por todos aqueles 
que interveñen no mercado. 

O Decreto 184/2011, do 15 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica do IGC, que no seu artigo 
7º, asigna a  Escola Galega de Consumo, entre outros, os seguintes cometidos específicos: 

a) Elaboración, execución e avaliación dos plans anuais de formación. 
b) Deseño e xestión de certames e exposicións en materia de formación e educación en consumo. 
c) Información e asesoramento pedagóxico a centros escolares, asociacións e colectividades. 
d) Elaboración de informes e estudos de investigación no ámbito da formación e a educación para o 

consumo. 
e) Deseño e elaboración de materiais didácticos. 
f) Xestión da mediateca da EGC. 
 

Os destinatarios das actividades da EGC son todas as colectividades de persoas consumidoras da Comunidade 
Autónoma de Galicia, para os que se definen programas e actividades de acordo aos seus intereses. 
A EGC ten a súa sede central en Santiago de Compostela, dentro dos locais do Instituto Galego de Consumo, no 
que conta con instalacións, materiais e recursos adaptados para a realización das distintas actividades. 
No seu afán de atender a todos os colectivos que o demanden e no desenvolvemento de determinados 
programas e situacións, a EGC realiza actividades fóra da sede de Santiago de Compostela  en calquera punto 
da xeografía de Galicia. 
A oferta formativa do Instituto Galego de Consumo, está estruturada en tres grandes liñas de actuación: A 
formación continua, dirixida aos profesionais que traballan no eido do consumo tanto nas oficinas de 
titularidade pública como privada. 
 

 A educación para o consumo responsable dirixida ao ensino formal, é dicir, dentro do sistema 
educativo regrado. 

 

 A formación dos distintos colectivos de persoas consumidoras, articulada a través de distintos acordos 
de colaboración, entendida como educación non formal, cunha especial orientación cara aos 
consumidores máis desfavorecidos. 

 
As actividades formativas están coordinadas por persoal especializado e organizadas a partir dunha 
metodoloxía dinámica e participativa, que será en formato de obradoiro sempre que sexa posible. Por isto, as 
aulas e actividades están enfocadas á simular situacións que se poden dar na realidade do consumo como facer 
a compra (pola internet ou nun supermercado) poñer unha reclamación ou analizar e gravar un anuncio 
publicitario. 
Os datos que se reflicten nesta memoria corresponden á actividade desenvolvida pola Escola Galega de 
Consumo ao longo do ano 2012, estructurada fundamentalmente a través de programas e acordos de 
colaboración que permitiron levar adiante o plan anual de formación e do que neste documento se da conta, 
posibilitando que a formación no eido de consumo chegue a todos os colectivos que conforman a cidadanía 
galega, que deste xeito, son atendidos tendo en conta ás súas características e necesidades formativas 
especiais. 
O ano 2012 caracterizado pola fonda situación de crise e austeridade nos orzamentos dispoñibles,  a o que se 
sumou á situación sobrevida ao IGC pola tramitación das reclamacións de participacións preferentes, que polo 
volune de reclamantes, limitou as actividades da EGC na súa sede durante os meses de setembro e outobro e 
novembro, ao ser necesario ocupar todo o espazo dispoñible no IGC. 
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Non obstante o anterior, o número de usuarios que recibiron formación na EGC de forma directa ao longo do 
ano 2012 foi de 10.560 mantendose na liña do ano 2011 que foi de 10.621, facendo a salvidade dos meses 
que non tivo actividade a EGC, sinaladas no parágrafo anterior, o que en realidade representa un incremento 
das actividades e usuarios. 
Analizando  os datos por tipo de actuación vemos que polo que respecta aos cursos de formación para 
profesionais, o número de participantes mantense tamén na liña do ano anterior cun total de 233 alumnos/as, 
fronte aos 211 do ano 2011, coa realización de 4 actividades formativas con dúas edicións cada unha.  
Dato a destacar neste apartado é a realización de cursos sobre a liberalización do mercado da electricidade e as 
tarifas eléctricas, enmarcado dentro do Programa BELENUS. Dous cursos dirixidos a profesionais de consumo, 
celebrados en Santiago e Lugo en colaboración co INC, necesarios para que dean resposta ás demandas de 
información e reclamacións dos usuarios que se complementaron con outras dúas accións formativas directas 
dirixidas aos consumidores coa colaboración das asociacións de consumidores, nas que participaron cerca de 76 
persoas. 
Aos cursos dirixidos a profesionais de consumo, debemos sumar a formación específica dirixida a profesorado,  
e alumnado da facultade de Ciencias da Educación da USC, as cifras resultan moi significativas: Dous cursos 
ofertados a través da plataforma de formación do profesorado PLATEGA: Publicidade, comercio electrónico coa 
participación de 41 docentes na modalidade e-learnig, así como as xornadas de formación de Plan Proxecta por 
máis de 40 horas lectivas, e nas que participaron un total de 179 docentes en 14 sesións formativas. O 
alumnado universitario que participou nas actividades programadas foi un total de 176 alumnos e alumnas en 
un total de 6 accións formativas, fruto do inicio no ano 2012 da colaboración co Instituto de Ciencias da 
Educación. 
Por último, destacar a formación a través do simulador de compras de responsables de voluntariado e aulas 
CEMIT, dentro da colaboración asinada coa AMTEGA e o programa de voluntariado dixital. Formáronse neste 
ámbito 65 alumnos e alumnas que á súa vez utilizaron o simulador con  outro alumnado, ao que o persoal da 
EGC prestou apoio e soporte pedagóxico, dando un total de persoas formadas neste ámbito de 187. 
Por último, a realización no mes de novembro da primeira xornada de traballo do proxecto Grundtvig en 
Hungría, no que participaron un total de 16 persoas de 8 países europeos. Este proxecto do que forma parte 
como socio o IGC, iniciouse en Santiago de Compostela no mes de novembro de 2011. 
 
Actividades desenvolvidads pola Escola Galega de Consumo durante os anos 2009 a 2011 
distribuídas por destinatarios 

A continuación, ofrécense os datos de actividade do ano 2012  
 

 

 
 
 
 
 

Programa de cursos de formación continua  
  
Destinado ao persoal que desenvolve as súas funcións nas distintas Administracións Públicas con competencia 
en materia de consumo, no que poden participar profesionais ds administracións públicas con competencia e 
materia de consumo de distintas comunidades autónomas.  
No ano 2012 o Instituto Galego de Consumo realizou os seguintes cursos: 
 

 “ Os subministros básicos: A liberación do mercado enerxético”  
 
Obxectivos: 
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 Analizar a normativa que regula a liberalización do mercado de subministros enerxéticos, en  es-
pecial o da enerxía eléctrica 

 Analizar a situación do consumidor ante a liberalización dos mercados de electricidade. 
 Analizar os órganos competentes respecto aos conflitos que se dean neste novo marco. 

 
Lugar e datas de celebración: 
Celebraronse dúas edicións, en Santiago de Compostela o día 30 de outubro e Lugo o día 15 de 
novembro, cun total de 46 asistentes. 

 
 “Actualización Normativa: Lei 2/2012 do 28 de marzo: Galega de protección xeral das per-

soas consumidoras e usuarias 
 

Obxectivos: 
Analizar o novo marco de protección xurídica das persoas consumidoras en Galicia e ós aspectos máis novido-
sos que presenta a lei 
 
 

Lugar e datas de celebración: 
Celebrado en Santiago de Compostela en dúas edicións o 20 e 21 de xuño cunha asistencia total de 
104 persoas 

 
 “Xornadas sobre participacións preferentes 

 
Obxectivos: 
 Dotar aos asistentes de coñecementos básicos que permitan a tramitación das reclamacións de partici-

pacións preferentes e obrigacións subordinadas presentadas polos consumidores 
 

Lugar e datas de celebración: 
Celebrado en Santiago de Compostela  e  en distintos concellos de Galicia no mes de setembro. A par-
ticipación foi de 49 persoas. 

 “Curso de comercio electrónico en Valencia y Alicante” 

Obxectivos: 
 Coñecer a normativa sobre comercio electrónico e as vías de reclamación nas transacións econômicas 

celebradas por internet.  
 

A Generalitat Valenciana solicitou ao Instituto Galego de Consumo a realización desde curso a través do 
simulador de compras.  

 Celebráronse duas edicións, unha en Valencia os días 25, 26 e 27 de xuño e 17, 18 e 19 de xuño en 
Alicante cunha participación de 34 profesionais de consumo desa comunidade. 

 
 
Programa de cursos de formación para responsables de aulas Cemit e voluntariado dixital a través 

do simulador de compras 
 

Dentro do acordo de colaboración establecido coa AMTEGA e o programa de voluntariado dixital VOLDIX, 
celebráronse unha serie de actividades formativas: 

 Curso sobre o simulador de compras para  responsables de aulas CEmit  e responsables de 

voluntariado dixital celebrado en Santiago de Compostela o día 21 de setembro cunha asistencia de 65 

persoas 

 Curso en formato e-learnig para responsables Cemit e voluntariado dixital celebrado o 4 de outubro, 

cunha participación de 88 persoas 

Cursos e xornadas dirixidos a alumnado universitario 
 

 Xornadas de avaliación de materiais didácticos o 25 de febreiro cunha participación de 51 alumnos/as 

 Xornadas de mediación e arbitraxe para alumnado de CCEE os días 28 de novembro e 15 de decembro 

cunha participación de 121 alumnos/as 
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Programa de formación no ensino formal 
 

Este programa realizado en colaboración coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e da resposta 
anual a un acordo marco de colaboración que se ven realizando desde o ano 1998 con anexos programáticos 
anuais. As actividades realizadas no ano 2012, foron as seguintes: 
 
Actividades de formación en materia de consumo dirixidas ao  profesorado 
Convocado dentro do programa de formación do profesorado e realizado en formato e-learnig dentro da 
plataforma PLATEGA da Consellería de Educación e O. Universitaria, levaronse a cabo os seguintes cursos: 

 “Tratamento da publicidade na aula”, dirixido a profesorado de Ensinanza primaria e Secundaria, 

nos meses de abril e maio de 32 horas lectivas e con 20 participantes (7 de E. Infantil e primaria e 13 

de Secundaria) e, 

 Comercio electrónico celebrado nos meses de outubro e novembro, no que participaron un total de 

21 docentes de secundaria e ciclos formativos. 

Este curso, valorados cunha alta cualificación entre os profesionais do ensino en Galicia, están incrementando a 
súa demanda de ano en ano (1.500 solicitudes neste último ano) que aconsellan a súa continuidade e mesmo o 
incremento das accións formativas dirixidas a este colectivo. 
Formación para profesorado participante en proxectos escolares: 
Dentro do Plan Proxecta, no que participa o IGC, realizaronse distintas actividades formativas dirixidas ao 
profesorado participante: 

 Xornada de formación inicial en proxectos de consumo, para profesorado participante en Galicons.net 

e Consumópolis, celebrada o 1 de decembro en Culleredo, cunha participación de 58 coordinadores dos 

proxectos. 

 Formación específica sobre os proxectos presentados celebrada en formato e-learnig para todo o 

profesorado participante nos proxectos, nas que participaron un total de 121 docentes 

 
Consumopolis-8 
Participaron nesta convocatoria,  un total de 185 equipos, constituídos por cinco alumnos e alumnas, fronte aos 
63 do ano 2011 cun total de 925 alumnos e alumnas fronte os 313 participantes no ano 2011, o que supón un 
incremento de participación dúas terceiras partes en relación ao ano  2011. Estos equipos estiveron 
coordinados por 145 docentes  fronte aos 22 profesoras/es, do ano 2011 o que supón unha participación de 
máis do 100% do profesorado que en anos anteriores. Entregáronse premios por valor de 5.700 €. 
A EGC participa desde o inicio do concurso no grupo de traballo que elabora os contidos pedagóxicos e 
tratamento dos mesmos, coordinados polo Insituto Nacional del Consumo e en colaboración coas CC.AA de 
Valencia e Cataluña. 
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Galicons-net. 
Dentro de Plan Proxecta convocouse  o programa Galicons-net para o desenvolvemento de proxectos escolares 
de consumo, no ámbito da publicidade e os dereitos das persoas consumidoras, participando un total de 25 
centros escolares  de titularidade pública de toda Galicia, e cunha participación entre profesorado e alumnado 
de 1.652 persoas. 

 

 
 
 

 
Actividades formativas dirixidas a colectivos de asociacións de 

consumidores  
 

Seguindo a liña iniciada no ano 2009 realizáronse actividades formativas e educativas en colaboración coas 
Asociacións de Consumidores e Usuarios 
As actividades realizadas foron as seguintes: 
Programa “BELENUS” 
Merece tratamento singularizado este programa iniciado no ano 2011 e que demanda continuidade por parte 
dos consumidores.   
O programa BELENUS ten como obxectivo proporcionar aos consumidores información sobre o cambio nas 
tarifas eléctricas e, en especial a TUR, o Bono Social e as tarifas de discriminación horaria, así como as 
vantaxes da contratación e requisitos de cada unha delas. 

Tamén analiza a forma de facturación das empresas comercializadoras e as reclamacións dos consumidores. 
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No programa Belenus realizaronse, a parte dos cursos para profesionais xa descritos,  dúas actividades 
formativas de 3 horas de duración dirixidas a persoas consumidoras e organizada a través das Asociacións de 
consumidores : 

 Asociación A Xuntanza en Santiago de Compostela o 16 de xaneiro  na que participaron 40 persoas  

 Asociación Conumar en Lugo, o  17 de abril cunha participación de 36 persoas 

 
Programa “Consumir calidade: produtos con carnet” 
Realizado a través dun convenio de colaboración co Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida 
Ternera Gallega, para informar sobre os aspectos de calidade recoñecida da carne con denominación, de xeito 
que contribúa á protección e mellora da calidade de vida dos consumidores e consumidoras galegos. 
Realizaronse 3 actividades nos meses de xaneiro a marzo consistiron na realización de dúas xornadas 
informativas dirixidas aos consumidores, co título: “As Carnes de Calidade. Aspectos tecnolóxicos, nutricionais e 
culinarios”, celebradas en Sanxenxo, A Estrada e Monforte nas que participaron un total de 148 persoas. 
Por parte da EGC elaborouse un obradoiro sobre trazabilidade dos produtos que se oferta dentro do programa 
AKAL de obradoiros permananentes, elaborandose unha unidade didáctica que forma parte da oferta do CRIXP. 
Curso sobre publicidade  
Realizado a petición da Asociación Conumar de Lugo o día 7 de novembro cunha duración de 5 horas lectivas, 
no que participaron un total de 45 persoas. 
 

Participantes en programas estables, ofertados pola EGC no ano 2012 
 

“O Rueiro de Consumo” 
O “RUEIRO DO CONSUMO” foi unha programación deseñada para celebrar o Día Mundial dos Dereitos das 
Persoas Consumidoras. As actividades, realizadas en Santiago de Compostela entre o 12 e o 18 de marzo 
(ambos inclusive). Abranguiron distintos aspectos de consumo.  
 
Tratouse dunha actividade co obxectivo de sensibilizar cara un consumo responsable, así como dar a coñecer o 
Instituto Galego de Consumo e as actividades da Escola Galega de Consumo nun espazo que imulaba unha rúa 
na que os estands simulaban destintas situacións de consumo. 
Ditas actividades, leváronse a cabo contando coa colaboración dasAsociacións de consumidores 
Participaron un total de 1.016 persoas,  nun total de 35 actividades dentro e fóra dos locais da EGC, sendo o 
resultado das avaliacións altamente positivo. 
 
Programa de “LecerConsumo” 
Programa consolidado para os meses de verán que ofrece as actividades de un xeito máis lúdico, debido ás 
circunstancias especiais que rodean aos meses estivais. Ten como obxectivo achegar os participantes aos 
valores do consumo responsable a través de actividades participativas e lúdicas, ademais de permitir testar 
novas temáticas e actividades, que posteriormente se ofertarán no programa permanente AKAL. 
Dirixido ao conxunto da poboación, pero ofertado de xeito especial aos participantes das escolas de verán, 
campamentos urbanos e demais actividades de lecer programadas por distintos organismos, como concellos, 
asociacións de consumidores, culturais e xuvenís. 
No ano 2012 participaron no programa un total de 1.084 persoas fronte ás 821 do ano 2011 o que supón un 
incremento de mais do 305% con respecto ao ano anterior. Realizouse  nos meses de xullo a setembro nas 76 
actividades programadas, en 26 saídas fóra da EGC,. 
Programa de “Infonadalconsumo” 
Este programa realizouse por primeira vez este ano 2009, trátase dunha serie de actividades formativas e de 
control de mercado, relacionadas coas compras de Nadal, nas que se incluíron como tema central no presente 
ano as compras de xoguetes e os dereitos dos consumidores neste ámbito. 
Tamén e relacionado co programa de xénero e consumo impartiuse un módulo de aspectos de xénero na 
compra de xoguetes. 
Tendo en conta a temática tratada, as actividades formativas se dirixiron con preferencia as ANPAS dos centros 
escolares públicos e privados de Galicia e a colectivos de asociacións de consumidores e usuarios. 
Este programa vén de complementar as actuacións inspectoras de control de mercado e seguridade de 
produtos. 
Participaron nas actividades formativas do ano 2012 un total de 1.614 persoas fronte ás 685 do ano 2011 en 
35 actividades o  que supón un incremento do 125% con respecto á participación do ano anterior. 
 
Programa AKAL  (Oferta permanente de obradoiros da Escola Galega de Consumo)  
A Escola Galega de Consumo, desenvolve dentro do programa AKAL unha oferta permanente de obradoiros nas 
súas instalacións dirixida tanto a escolares como ás asociacións e ás distintas colectividades que así o 

demanden. 
As actividades englobadas dentro de este programa, versan sobre temáticas moi diversas, que se ofertan 
seguindo unhas recomendacións xerais e outras por franxas de idades. 
Trátase de que as actividades sexan o máis dinámicas e lúdicas posibles para que constitúan un achegamento 
ao consumo responsable, partindo da forma particular de cada persoa de entender o mundo e en concreto as 
relacións de consumo. 
Na seguinte gráfica obsérvase a distribución das persoas que asistiron neste período por provincias. 
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Obsérvase que no ano 2012 a participación das provincias do interior de Galicia son máis signigicativas que en 
anos anteriores. Esto débese a que a EGC realizou parte da súa actividade fóra da Sede de Santiago de 
Compostela. 
Os obradoiros, clasificados por recomendación de idade, son os seguintes: 
Para todas as idades:  

 Consumo responsable 
 Comercio xusto 

 Linguaxe publicitaria 
 Etiquetado 
 Resolución de conflitos 

De 3 a 6 anos:  
 Pirámide dos alimentos 
 Xoguetes 
 Consumo en igualdade 

De 6 a 12 anos:  
 Xoguetes 
 Pirámide dos alimentos 
 Como escollo un videoxogo? 

De 12 a 16 anos:  
 Deseñando o noso videoxogo 
 Aprendemos a ler etiquetas 
 Presentación dos alimentos 
 tempo de lecer 

De 16 a 18 anos:  
 Contratación de Viaxes 
 Compra en Internet 
 Publicidade no punto de venda 
 A Calidade: produtos con carné 

Persoas adultas: 
 Alimentos Funcionais 
 Contratación de viaxes 
 Compras en internet 
 A calidade: produtos con carné. 

 
 
Tipoloxía do destinatario do programa AKAL 
 
O número de persoas que acudiron ao longo de 2012 aos obradoiros do programa permanente AKAL, que oferta 
a Escola Galega de Consumo nas súas instalacións, foi de 2.228, lixeiramente inferior ao ano 2011. Cómpre 
salientar que no ano 2011 se beneficiaron do programa AKAL colectivos procedentes de programas e colectivos 
que non estiveron vixentes no ano actual.  
Tamén é preciso ter en conta os 428 profesores e profesoras que acompañaron ao alumnado nas aulas da 
Escola formándose en materia de consumo de xeito indirecto, aínda que nesta  memoria só se contabilizan os 
usuarios diretos. 
 
 
 
 

A Coruña; 24% 

Lugo; 25% 
Ourense; 21% 

Pontevedra; 
30% 

Porcentaxe de participación por 
provincias 
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Na seguinte gráfica amósase a porcentaxe de usuarios do programa AKAL en relación á procedencia dos 
asistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cando analizamos a participación nos diferentes obradoiros que levou a cabo a Escola Galega de Consumo o 
pasado ano 2012, atendendo ao tipo de destinatario da formación, vemos que maioritariamente, trátase de 
alumnado de centros educativos e, dentro destes, de alumnos de secundaria, seguidos de alumnos de primaria 
e infantil. 
 Estes datos, polo que respecta aos centros educativos non sofren variación ao logo dos tres últimos anos, pero 
si polo que atinxe ao tipo de alumnado, así no ano 2009 en relación a anos anteriores nótas unha tendencia á 
participación de alumnado de secundaria e dentro desdes un incremento destacado do alumnado de cilos 
formativos aos que se oferta de xeito especial o obradoiro de compras en internet, cando anteriormente a 
preferencia era de alumnado de idades inferiores (infantil e primaria). No 2010 consolídase a participación 
prioritaria do alumnado da ESO, tendencia que se mantén no ano 2011e no ano 2012.  
Esta  variabilidade no tempo no é senón froito exclusivamente da xestión anual das actividades dos centros, xa 

que desde a EGC se realiza a oferta por igual a todos os centros escolares, se vén observase que nos primeiros 
anos da ESO hai un maior tratamento da educación en valores da que forma parte a educación para o consumo 
responsable. 
Nótase tamén un incremento pequeno pero sostible da participación das asociacións de consumidores, que 
canalizan a súa participación fundamentalmente a través das programacións que forman parte dos convenios 
de colaboración 
 
Obradoiros da EGC no ano 2012 
 

 
 
Un ano máis, a temática máis solicitada foi Linguaxe publicitaria, seguida de Consumo Responsable e resolución 
de conflitos, observándose tamén un incremento significativo do obradoiro de compras en internet con respecto 
ao ano 2011. 
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7 ACTIVIDADES DE FOMENTO E COOPERACIÓN COAS ORGA-
NIZACIÓNS DE CONSUMIDORES– CONVENIOS DE COLABO-

RACION 

7.1 Subvencións concedidas ás organizacións de consumidores  

 
Durante o ano 2011 convocáronse axudas a través das seguintes resolucións: 
 
Resolución do 27 de decembro  de 2010 (DOG nº 3 de 5/01/2011), pola que se convoca e regula a concesión 
de subvencións para o ano 2011  ás asociacións de consumidores  da Comunidade Autónoma de Galicia para o 
financiamento de gastos correntes das súas oficinas de atención ao consumidor. 
 
 
Por resolución do 30 de maio de 2011 (DOG nº 115 do 16 de xuño de 2011) , publícanse as subvencións con-
cedidas ás  asociacións de consumidores  da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de gastos 
correntes das súas oficinas de atención ao consumidor. Concedéronse subvencións por importe de 60.000 euros 
a un total de 8 asociacións. 
 
 
Os datos e a súa gráfica, da financiamento neste últimos anos para as asociacións cun ámbito inferior ó auto-

nómico a través de ordes de convocatoria,son os seguintes: 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
Mención especial require a sinatura dos convenios de colaboración asinados coas Federacións de Consumidores 
de Galicia e Asociacións de Consumidores de ámbito autonómico de Galicia con contrastada experiencia en 
campos específicos de actuación , dada a súa especialización e antigüidade. Ditos convenios teñen como obxec-
tivo  establecer as bases de colaboración, cooperación e coordinación para levar a cabo proxectos de desenvol-

2009 2010 2011

EVOLUCIÓN ASOCIACIÓNS DE ÁMBITO INFERIOR AO AUTONÓMICO

FUNCIONA.

80.212

PROXECTOS

70.069

FUNCIONA.

60.000 PROXECTOS

70.000

FUNCIONA.

60.000

PROXECTOS

0

 FINANCIAMENTO

2009 2010 2011 TOTAIS

FUNCIONAMENTO 80.212        60.000        60.000        200.212               

PROXECTOS 70.069        70.000        -              140.069               

TOTAIS 150.281      130.000      60.000        340.281               

ORDES SUBVENCIÓNS

ANO
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vemento de observatorios, actuacións  de sensibilización, atención e información e mediación  no eido das re-
clamacións.  
En total foron 7 convenios  por un total de 406.000 euros  tanto para sufragar gastos de funcionamento como 
de investimento , cosa seguintes organizacións: 
 
Federacións: 

 Federación Galega de Asociacións de Amas de Casa, Consumidores e usuarios “BRETEMA” 
 Unión de Consumidores Europeos de Galicia “EUROCONSUMO GALICIA” 
 Federación de Usuarios e Consumidores Independentes de Galicia FUCIGA. 

 
Asociacións Autonómicas: 

 Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) 
 Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas de Aforo e Seguros de Galicia (ADICAE -GALICIA). 
 Asociación Consumidores e Usuarios en Marcha “CONUMAR” 
 Agrupación de Consumidores e Usuarios Asociados “ACUA” 

 
 
A evolución dos créditos destinados as federacións e asociacións de consumidores de ámbito autonómico ó 
longo dos últimos tres anos,  a través de  convenios de colaboración, é o seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMENTO PROXECTOS

IMPORTE

EVOLUCIÓN ASOCIACIÓNS CONVENIO POR CAPÍTULOS

2011

247.000

2010

235.000

2009

143.732

2009

181.788

2010

200.000

2011

159.000

   ANO   FUNCIONAMENTO   PROXECTOS       TOTAIS  

      2.009                         181.788             143.732              325.520    

      2.010                         200.000             235.000              435.000    

      2.011                         159.000             247.000              406.000    

 TOTAIS                       540.788             625.732           1.166.520    

EVOLUCIÓN DOS FONDOS DESTINADOS A CONVENIOS CON 

FEDERACIÓNS E ASOCIACIÓNS DE CARÁCTER 

AUTONÓMICO 
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En resumen, a totalidade de fondos destinados nestes tres últimos anos a  Federacións e a  Asociacións de 
Consumidores, tanto a través de ordes de subvencións ( ámbito inferior ó autonómico) como de convenios de 
colaboración ( ámbito autonómico) que da reflexado na seguinte táboa e a súa correspondente gráfica: 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.009 2.010 2.011

ANO

EVOLUCIÓN  ASOCIACIÓNS CONVENIO POR ANOS

FUNCIONA.

181.788

PROXEC.

143.732

FUNCIONA.

159.000

PROXEC.

247.000

FUNCIONA.

200.000

PROXEC. 235.000

2009 2010 2011

EVOLUCIÓN CRÉDITOS EN ASOCIACIÓNS  DE 

CONSUMIDORES

POR ANOS 

CAPITULO IV

262.000

CAPITULO VII

213.801

CAPITULO IV

260.000

CAPITULO VII

305.000

CAPITULO IV

219.000

CAPITULO VII

247.000

   FINANCIACIÓN   

 ANO  

FORMA FINANCIACIÓN 2009 2010 2011 TOTAIS 

CONVENIOS   325.520      435.000      406.000      1.166.520    

ORDEN SUBVENCIÓN   150.282      130.000        60.000         340.282    

TOTAIS   475.802      565.000      466.000      1.506.802    
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7.2 Convenios de colaboración 

 
 
No ano 2011 asináronse os seguintes convenios: 
 
 

 Convenio de  colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Deputación Provincial de Ponteve-
dra para o proxecto de desenvolvemento e mellora dos servizos de atención e información ao cidadán, 
así como de formación e difusión en materia de consumo na provincia de Pontevedra. 

 
 

 Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Deputación de Ourense para o pro-
xecto de desenvolvemento e mellora dos servizos de atención e información ao cidadán, así como de 
formación e difusión en materia de consumo na provincia de Ourense. 

 
 

 Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Federación Galega de Municipios e 
Provincias en materia de defensa das persoas consumidoras. 

 
 

 Convenio de  colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Universidades de Santiago de 
Compostela, no eido do dereito de consumo e a arbitraxe de consumo. 

 
 

 Convenio de colaboración entre o IGC e o Instituto Nacional de Tecnoloxía Industrial (INTI), no  terreo 

da investigación textil. 
 
 

 Convenio de colaboración entre o IGC e o Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Ter-
neira Galega, para posibilitar a planificación e o desenvolvemento de actividades dirixidas a informar 
sobre os aspectos de calidade da carne amparada pola denominación. 

 
 

 Convenio de colaboración entre o IGC e o Consello Galego da Competencia para o desenvolvemento de 
actividades de formación, divulgación e investigación de mercados. 

 
 

 Convenio coa Universidade de Santiago de Compostela para a realización do practicum das titulacións 
da Facultade de ciencias da educación. 

 
 

 Convenio coa Universidade de Vigo  para a realización dun proxecto formativo no ámbito da comunica-
ción publicitaria. 

 
 

 Acordo marco de colaboración entre a Secretaria Xeral da Emigración  e o Instituto Galego de Consu-
mo para o desenvolvemento de programas de mellora da información, orientación e educación da po-
boación inmigrante extracomunitaria en Galicia en materia de consumo para favorecer a súa integra-
ción social. 

 
 

 Acordo marco de colaboración ente a Consellería do Mar e o Instituto Galego de Consumo para a reali-
zación de distintas actuacións en relación á información, comercialización e seguridade dos produtos 
da pesca artesanal. 

 
 
Faise mención igualmente ós convenios sinalados no apartado de actividades de fomento e cooperación coas 
Organizacións de Consumidores: 
 
 

 Convenio de  colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Federación Galega de Asociacións 
de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios BRÉTEMA para o proxecto de desenvolvemento dun ob-
servatorio, actuacións de sensibilización, atención, información e mediación no eido de publicidade e 
indicación de prezos e talleres de reparación de vehículos 

 
 

 Convenio de  colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Federación Galega de Euroconsu-
mo para o proxecto de desenvolvemento dun observatorio, actuacións de sensibilización, atención, in-
formación e mediación no eido dos concursos televisivos 
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 Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Federación Usuarios e Consumido-
res Independentes de Galicia (FUCIGA) para o proxecto de desenvolvemento dun observatorio, actua-
cións de sensibilización, atención, información e mediación no eido do transporte aéreo. 

 
 

 Convenio de  colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Asociación de Consumidores Unión 
de Consumidores de Galicia (UCGAL) para o proxecto de desenvolvemento dun observatorio, actuación 
de sensibilización, atención, información e mediación no eido da reclamacións en materia de garantías 

 
 

 Convenio de  colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Asociación de Usuarios de Bancos, 
Caixas de Aforro e Seguros de Galicia ADICAE-Galicia para o proxecto de Desenvolvemento dun obser-
vatorio, actuación de sensibilización, atención, información e mediación no eido de servizos financeiros 
e seguros. 

 
 

 Convenio de  colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Agrupación de Consumidores e 
Usuarios Asociados ACUA para o proxecto de desenvolvemento dun observatorio, actuacións de sensi-
bilización, atención, información e mediación no eido da contratación cos consumidores de préstamos 
ou créditos hipotecarios e de servizos de intermediación para a celebración de contratos de préstamo 
ou crédito. 

 
 Convenio de  colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Asociación de Consumidores e 

Usuarios en Marcha CONUMAR para o proxecto de desenvolvemento dun proxecto de expansión do de-
senvolvemento de actuacións, servizos e procedementos de atención, información e mediación nos dis-
tintos eidos do dereito de protección dos consumidores na provincia de Lugo. 
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8 PREFERENTES 

 
8.1 INTRODUCIÓN 
 

Segundo datos da CNMV(a través da contestación escrita ao Instituto Galego de Consumo o pasado 16 de abril) 
as emisións de preferentes realizáronse en toda España e a problemática é polo tanto xeneralizada, aínda que 
aquí se dá o caso de que a maior parte da emisión  realizouse por NGB e trátase dun banco intervido que non 
pode actuar sen a autorización do Banco de España e da Comisión Europea. 
 
O montante total en millóns de € comercializados en España a maio de 2011, foi de 29.713 en mans de retallis-
tas. 
 
A raíz das diferentes operacións de troco de participacións por determinadas entidades (5), o saldo vivo de 
preferentes en mans de detallistas reduciuse máis do 50% e se a isto engadimos as operacións anunciadas por 
outras dúas entidades, esta cifra alcanzaría máis do 60%. 
 
Sempre segundo a CNMV, en todos os casos os trocos realizáronse por enriba do valor de mercado das prefe-
rentes e na maior parte,  realizáronse  ao 100% do valor nominal. 
 
A partir da Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre Mercados de Instrumentos Finan-
ceiros (MIFID) trasposta a España a finais de 2.007, clasifícanse ás participacións preferentes como produtos 
complexos e  introdúcese a obrigatoriedade de facer un test sobre os coñecementos financeiros e experiencia 
do investidor. 
 
Se ben é certo que a emisión de participacións preferentes  remontase a 2.003 (se descontamos as primeiras 
do ano 1.988), non é menos certo que é a partir de 2.008, cando os clientes naturais destas participacións 
deixan de ser institucións, xa que consideran ao produto pouco rendible e con risco, e é cando as entidades 
dedícanse a comercializar de forma masiva o produto aos detallistas, polo que en 2.009 a propia CNMV advirte 
desta situación e da necesaria protección do investidor sendo clasificado como  produto complexo, ese ano 
2.008. Polo tanto o problema que estamos a sufrir agora trae cola do ano 2.008. 
 
En Galicia comercializaron participacións preferentes 16 entidades financeiras, 8 bancos e 8 caixas de aforros, 
entre elas está a antiga Novacaixagalicia que ten en circulación, entre detallistas, un volume aproximado de 
1.080 millóns de euros de participacións preferentes. 
 

ENTIDADES EMISORAS  

8 bancos 8 caixas 

BANKIA CAM 

BANKINTER CATALUNYA CAIXA 

BANESTO CAJA ESPAÑA 

BBVA IBERCAJA 

BANCO GALLEGO CAIXABANK 

BANCO POPULAR NCG BANCO (caixa nova+caixa galicia) 

BANCO SABADELL KUTXA BANK 

BANCO PASTOR SANTANDER 

 
No contexto de crise económica que vimos padecendo, as entidades financeiras intentaron colocar este tipo de 
produto entre todo tipo de investidores, aínda que tradicionalmente ían destinados a empresas, grupos empre-
sariais, etc., e así moitos detallistas investiron neste tipo de participacións nos últimos anos. 
 
O problema é que estes investidores detallistas parece que non recibiron toda a información ou esta era incom-
pleta, así na maioría dos casos pensaban que se trataba de produtos recuperables a prazo medio ou mesmo de 
recuperación inmediata e  víronse sorprendidos cando intentaron recuperar o seu diñeiro e se atoparon conque 
este estaba cautivo. 
 
A maioría dos afectados alegan esta falta de información e din que realizaron o seu investimento por recomen-

dación do director da oficina da entidade financeira, ao que coñecían e lles merecía a súa confianza. 
 
8.2 ACTUACIÓNS  
 
8.2.1 ACTUACIÓNS DO INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO 
 
O Instituto Galego de Consumo, en relación co caso das denominadas participacións  
preferentes, vén actuando dende que tivo coñecemento desta problemática e faino en diferentes campos. 
 
Facilitando asesoramento aos afectados que así o solicitan e canalizando e tramitando as súas reclamacións aos 
organismos competentes. 
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Realizouse unha xornada de formación o pasado 9 de marzo de 2012 que tivo por destinatarios os profesionais 
de consumo que realizan o labor directo de atención ao consumidor, nas oficinas de consumo de concellos, 
asociacións de consumidores e nas propias oficinas do IGC, con iso se está a contribuír a dotar dos coñecemen-
tos precisos a este tipo de profesionais para que poidan realizar esta función con maior eficacia. 
 
Elaboración e distribución dunha guía informativa sobre participacións preferentes de grande utilidade para os 
profesionais de consumo e para todos os interesados neste tema. 
 
Colaboración coa Fiscalía, no marco da cooperación que o Instituto Galego de Consumo ven mantendo con 
carácter xeral en todos os casos nos que pode haber prácticas abusivas de cara aos consumidores e poidan 
existir indicios de delito. 
 
Non obstante, dada a dimensión do problema foi necesario conformar un plan de liderazgo e actuacións máis 
ambicioso para dar satisfacción aos posibles afectados e contribuír a erradicar este tipo de prácticas do  
mercado financeiro, todo iso tendo en conta que os principais autores dos feitos son as propias entidades finan-
ceiras e que neste tipo de asuntos, a competencia está no Estado e non nas CCAA. 
 
O plan foi aprobado polo consello da Xunta de Galicia o pasado 16 de marzo, sendo a 1ª C.A. que ten un plan 
específico para atender ós afectados. 
 
8.3. BALANCE DO PLAN DE ACTUACIÓN 
 
A continuación se expoñen os eixes de actuacións e os resultados ata 31 de decembro de 2012. 
 
8.3.1- Reunión cos representantes dos consumidores e usuarios e os afectados 
 
A primeira destas reunións tivo lugar o 23 de marzo e asistiron 20 persoas, entre membros do Consello Galego 
de Consumidores e Usuarios, ADICAE, plataformas e asociacións de afectados de Vigo, Tui, o Rosal, Valmiñor, 
Illa de Arousa, Baixo-miño e O Morrazo. 
 
Na reunión, confírmolles o firme compromiso do goberno da Xunta. Informóuselles das actuacións realizadas, 

ao máis alto nivel coa entidade Nova Galicia Banco e coa Fiscalía. 
 
Explicóuselles que existen varias alternativas para tentar solucionar o problema, pero  
destacou que dentro das nosas competencias  a de arbitraxe era a mellor opción, xa que se trata dunha vía 
rápida, gratuíta e que ten o mesmo valor que unha sentenza, polo que é de obrigado cumprimento. 
 
O 24 de abril, mantívose unha reunión de novo con membros do Consello Galego de Consumidores e Usuarios 
para facerlles participes das actuacións realizadas ata ese momento. 
 
O 4 de setembro tivo lugar unha nova reunión coas plataformas de afectados en Santiago de Compostela á que 
asistiron a presidenta e a xerente do Instituto Galego de Consumo, na que se contestaron a todas as dúbidas 
que se plantexaron. 
 
8.3.2 Información e asesoramento aos afectados: Habilitación de puntos especializados de información 
 
Dende o IGC reforzouse a información e asesoramento aos afectados. Esta información e asesoramento formú-
lase en diversas liñas de actuación: 
 
O Instituto Galego de Consumo conta con oficinas nas sete grandes cidades de Galicia e 
nestas oficinas, estableceuse un procedemento específico para o asesoramento e tramitación de reclamacións. 
Cursáronse instrucións para o seguimento deste procedemento e determinouse en cada unha das oficinas, o 
persoal que se encargará da atención ao público. 
 
Elaborouse unha folla de reclamación específica para preferentes, suxeita a cambios a medida que se vaian 
analizando as reclamacións. 
 
Habilitáronse puntos de asesoramento aos afectados en colaboración cos concellos, e tendo en conta que exis-
ten afectados pola comercialización de participacións preferentes que están organizados en asociacións ou pla-
taformas localizadas, en determinadas zonas e bisbarras, e que representan a un número importante de con-
sumidores, decidiuse habilitar estes puntos de asesoramento e tramitación de reclamacións. 
 
En principio habilitáronse no Rosal, Cangas, Pontearas e Villagarcía de Arousa que comezaron a operar o 28 de 
marzo e a finais de abril e posteriormente a principios de maio,  fíxose un reforzo nestes puntos de información 
e habilitáronse novos puntos en Cambados, Marín, Porriño, A Guarda, Tomiño e Tui, ademais da OPIC da Pro-
vincia de Pontevedra. 
 
A raíz da autorización de Bruxelas para que NGB poda adherirse á vía de arbitraxe o pasado día 19 de xullo,  
fíxose un novo reforzo nas oficinas de O Rosal, Tui, Vilagarcía, Cangas, Ponteareas e Cambados, Boiro e Mos e 
ademais reforzáronse tamén as oficinas que ten o IGC nas sete grandes cidades de Galicia. 
A data deste informe  atendéronse un total de 57.024 consultas. 
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8.3.3- Tramitación das reclamacións e denuncias dos adquirentes de participacións preferentes 
 
Neste apartado actúase en dous aspectos distintos: 
 
a)Tramitación administrativa das reclamacións 
 
No suposto de recibirse directamente reclamacións ou denuncias de adquirentes das participacións preferentes, 
ás mesmas, daráselles a tramitación administrativa correspondente, isto é, a súa remisión ao servizo de aten-
ción ao cliente da entidade e, se non contesta ou non da unha información satisfactoria ás pretensións do re-
clamante, a súa remisión á CNMV.        
 
 
8.3.4- Reunión coa CNMV e Tramitación dunha denuncia do IGC perante a CNMV 
 
O día 11 de abril, tivo lugar unha reunión con representantes da CNMV para instar a esta institución a actuar 
nesta problemática, xa que é a competente para investigar no caso de comercializacións deste tipo de produtos 
e velar pola protección do inversor detallista. 
A resposta foi que eles non poden facer nada e que tampouco poden autorizar un troco por outro produto xa 
que non o permite a Dirección Xeral de competencia da UE que dirixe o comisario Sr. Almunia e que a solución 
vira dada por si sola  unha vez que NGB deixe de estar intervida. 
 
Ademais O IGC  tramitou varias denuncias a CNMV  que incluíron 7.261 reclamacións. 
 
8.3.5- Reunión co Banco de España e o FROB 
 
O 23 de abril, mantívose unha reunión co subgobernador do Banco de España e co director do FROB, no trans-
curso da reunión solicitouse unha saída urxente para os afectados pola comercialización das participacións 
preferentes. A resposta foi a mesma que a da CNMV e que polo tanto nestes momentos non se pode autorizar 
un troco por outro tipo de produto xa que a Comisión europea non o permite e insistiron en que é cuestión de 
tempo que se tome unha decisión sobre NGB e polo tanto se solucione a problemática dos afectados en Galicia, 

tal e como xa pasou con outras entidades. 
 
O 19 de xullo de 2012, O presidente de NGB e o conselleiro delegado do banco se reúnen co Presidente da 
Xunta de Galicia para comunicarlle que Bruxelas deu o visto bo a vía de arbitraxe para poder resolver o pro-
blema da comercialización das participacións preferentes. 
 
 
 
8.3.6- Reunión e Colaboración co Ministerio Fiscal  
 
A primeira reunión tivo lugar entre o Fiscal Xefe do tribunal Superior de Xustiza de Galicia e o Conselleiro de 
Economía e Industria o 21 de marzo e nela, quedou patente a colaboración por ambas entidades, Fiscalía e 
Instituto Galego de Consumo, para con este tema. O IGC xa viña colaborando  neste tema e noutros, onde 
puideran existir cláusulas o prácticas abusivas e tamén cando haxa indicios de delito. 
 
A segunda reunión tivo lugar o 25 de maio, e nela salientouse a relevancia do traballo en conxunto para a bus-
ca de solucións. Así, a Xunta de Galicia está tamén a impulsar o traballo da Fiscalía Superior de Xustiza de 
Galicia co traslado ata a data de 2.157 expedientes, por parte do Instituto Galego de Consumo, dependente de 
Economía e Industria. 
 
Os primeiros documentos foron enviados polo IGC á Fiscalía o 20 de febreiro,. 
 
A raíz dos expedientes remitidos polo Instituto Galego de Consumo, a Fiscalía presentou unha demanda colecti-
va no mes de xullo perante o Xulgado de Primeira Instancia número 11 de A Coruña que foi admitida parcial-
mente. 
 
8.3.7-  Mediación e arbitraxe coas entidades financeiras 
 
A Xunta Arbitral de Consumo de Galicia, adscrita ó Instituto Galego de Consumo,  conta cunha grande expe-
riencia na resolución de litixios entre consumidores e empresarios. Así, despois dun período que podemos de-
nominar de sombras coincidente co goberno bipartito, onde tardábanse en resolver os casos de media, por esta 
vía, ata dous anos,  colocouse no ano 2010 á cabeceira de toda España, sendo nestes momentos a primeira de 
España en emisión de laudos,( só o ano 2011 emitiu un total de 4.900 laudos).  
 
 
Esta mediación e proposta de arbitraxe considerase que debería iniciarse coa entidade Nova Galicia Banco ao 
entender que é a entidade con máis adquirentes de participacións preferentes na Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
 
Propúxoselles a vía de arbitraxe de consumo como a mellor opción. O arbitraxe faríase de maneira individuali-
zada e a través de árbitro unipersoal, tratándose dun laudo  co mesmo valor que una sentenza xudicial firme. 
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 A entidade mostrou en principio a aceptación a este, pero de xeito individualizado e suxeito a non impedimento 
por parte de Bruxelas.  
 
Como xa se indicou, a arbitraxe foi aceptada por Bruxelas e a entidade NGB  comunicouno ao Presidente da 
Xunta de Galicia o pasado 19 de xullo de 2012,  emitíndose o primeiro laudo arbitral o 27 de xullo. 
 
O arbitraxe faixe de xeito individualizado e a través de árbitro unipersoal, trátase dun laudo en dereito e co 
mesmo valor que una sentenza xudicial firme. 
 
Do total de 48.598 reclamacións presentadas,  foron remitidas a entidade NGB un total de 47.721 solicitudes de 
arbitraxe. Segundo  datos de NGB a data 24 de decembro, de este total, as reclamacións aceptadas e listas 
para celebración de vistas ascende a 11.718.  
 
Ata o momento  foron celebradas un total de 11.113 vistas e emitidos e notificados un total de 11.001 laudos, 
todos eles favorables para o reclamante. O importe dos laudos ascende a 218.578.869 €. Deste importe xa foi 
abonado ós reclamantes, a data 24 de decembro, un total  208.414.458 euros , correspondentes a  10.872 
laudos. 
 
Co fin de acelerar ao máximo a posibilidade de recuperación dos cartos dos afectados  o reforzouse r o sistema 
de arbitral, poñendo ao dispor dos consumidores máis árbitros para ofrecerlles o servizo máis áxil e eficaz e 
contando  con persoal da propia administración. 
 
Actualmente existen 23 árbitros  dedicados especificamente a reclamacións de preferentes, realizando en total 
unha media de  270 celebracións de vistas diarias, esperando chegar a principios do mes de outubro á emisión  
dun total de 5.000 laudos e no mes de  novembro dita cantidade ascenderá a 10.000. 
 
Para elo, foi necesario seleccionar persoal de distintas consellerías que fosen licenciados en dereito, xunto co 
correspondente secretario e darlles a formación específica necesaria para poder levar a cabo as vistas e emitir 
os laudos arbitrais.  
 

Paralelamente habilitáronse   as estancias necesarias para a celebración das vistas, logo de dotalas cos medios 
materiais e informáticos necesarios. Cóntase actualmente  con 18 salas debidamente habilitadas  na EGAP para 
a celebración das vista 
 
 A continuación preséntanse os datos relativos a reclamacións presentadas polos afectados e tramitacións reali-
zadas. Os datos expostos a continuación o son a data 31 de decembro. 
 
         

        SERVIZO DE 

ARBITRAXE CNMV FISCALÍA ATENCIÓN AO CLIENTE 

Santiago 9733 1603 219 3127 

A Coruña 6357 1760 129 1724 

Ferrol 1656 460 110 460 

Lugo 5067 607 188 607 

Ourense 5624 294 208 294 

Pontevedra 7221 478 434 478 

Vigo 12063 2059 869 2059 

TOTAL 47.721 7.261 2.157 8.749 

 
     


