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1 LIMIAR 

 
Nas seguintes páxinas desta memoria plasmase  a actividade e o traballo levado a cabo polo Instituto  
Galego de Consumo neste  ano 2013. 
 
Á vista dos datos que se inclúen na memoria, destaca  por segundo ano consecutivo, a actividade desenvolvida 
en relación coa comercialización de participacións preferentes e débeda subordinada , facendo  que entre estes 
datos o sector financeiro esté á cabeza dos mesmos . 
 
Como se verá máis adiante, o número de persoas atendidas nas sete oficinas coas que conta o Igc, alcanzou a 
cifra record de 87.070, o que supón un incremento de mais dun 1,6% respecto da, tamén cifra record  do ano 
2012. Deste total, 59.460 consultas, estiveron relacionadas cos produtos bancarios. 
 
Polo que se refire ás reclamacións dos consumidores galegos, presentáronse un total de 41.189, o que supón 
un descenso respecto ás recibidas no ano 2012, descesnso previsible dado que o ano 2012 coincidiu co momen-
to mais álxido do proceso da comercialización de participacións preferentes e débeda subordinada. Si o compa-
ramos co ano 2011 supón un incremento do 190%  Por provincias, A Coruña , con 19.465 reclamacións, é a 
que ocupa o primeiro lugar seguida  por Pontevedra con 12.816, e detrás se encontran Lugo con 4.675 e Ou-
rense con 4.233. 
 
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 33.771 solicitudes arbitrais.  
 
Pola súa parte, emitíronse no pasado exercicio a cifra record  de 34.128 laudos arbitrais, un 115 % mais res-
pecto da tambén cifra record do  ano 2012. Esta cifra  está motivada polal resolución de 29.110 solicitudes 
arbitrais en relación co devandito proceso da comercialización de participacións preferentes e débeda subordi-
nada. 

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 un ano mais 
volve a crecer respecto do ano anterior, ascendendo neste 2013  a 9.898. 
 
Polo que se refire á actividade de control de mercado e seguridade dos consumidores, debe destacarse a consi-
derable cifra de 93.352  actuacións realizadas polos servizos de inspección, das que o 91% están relacionadas 
con produtos perigosos paa a saúde ou seguridade do consumidor.  
 
Outro dato salientable dentro do control de mercado son as campañas de inspección que se realizaron ao longo 
de 2013, que alcanzaron a cifra de 70. 
 
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 segunda 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 107. 
 
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 2013, se eliminasen 
retirasen do mercado un total de 15.195 produtos e se destruíron un total de 3.272. 
 
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. 
 
 
 
 
Sol María Vázquez Abeal 
Presidenta del Instituto Galego de Consumo  
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2 PROTECCIÓN AO CONSUMIDOR 

 

2.1 Consultas 
 

Mais de 87.000 solicitudes de información (un 1,6% mais que no ano 2012) foron atendidas o pasado ano 
2013 no Instituto Galego de Consumo.  
 
O 54% delas, foron formuladas polos consumidores ou usuarios de forma presencial, nas oficinas do Igc situa-
das nas sete principais cidades da nosa Comunidade. O 39% realizáronse vía telefónica, ben a través do gratuí-
to co que conta o IGC (900 231123), ben nos servizos e oficinas provinciais coas que conta este organismo. O 
resto das consultas (o 7%), o foron por correo postal ou electrónico. 
 
Os asuntos que xeraron maior número de solicitudes de información foron os relativos ás participacións prefe-
rentes e obrigacións subordinadas (59.460),  a telefonía con 13.053 consultas e a enerxía eléctrica con 5.681. 
 
 
 

 TELÉFONO 900 SERVIZOS PROVINCIAIS TOTAL 

 
CONSULTAS 

 
26.302 

 
60.768 

 
87.070 

 
 
 
 

 
 

 
 

Gráfica consultas atendidas no Instituto Galego de Consumo (2007-2013) 
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Consultas atendidas no Instituto Galego de Consumo 
Sectores mais significativos 

 
 
 
 

Financeiro    59.460   68,1% 

Telefonía (móbil, fixa e internet)  13.053   15,1% 

Enerxía eléctrica    5.681   6,6% 

Eléctrico-electrónico    1.513   1,7% 

Seguros     1.136   1,3% 

Automóbiles (venda e reparación)  1.017   1,2% 

Téxtil – calzado        795   1% 

Vivenda        679   0,7% 

Turismo-ocio        574   0,6% 

Saúde - estética       242   0,3% 

Resto sectores        2.920   3.4% 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Gráfica consultas atendidas no Instituto Galego de Consumo 
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2.2 Reclamacións  

 
O pasado ano 2013 recibíronse no Instituto Galego de Consumo un total de 41.189 reclamacións ou denuncias 
formuladas polos consumidores e usuarios. Esta cifra supón un descenso, en relación ao ano 2012, dun 39%, 
motivado pola importante diminución das reclamacións presentadas polas participacións preferentes e obriga-
cións subordinadas. 
 
 

Reclamacións ou denuncias atendidas no IGC distribuídas  
por provincias 

 

 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL 

2013 19.465 4.675 4.233 12.816 41.189 

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 

 
 
 

 

 
 
 
Gráfica reclamacións recibidas no Instituto Galego de Consumo (2008-2012) 
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Reclamacións ou denuncias recibidas no IGC 
Sectores mais significativos 

 
 

FINANCEIRO            19.076    46,3 

TELEFONÍA              8.854    21,5 

ENERXÍA ELECTRICA              3.417    8,3 

ELECTRICO-ELECTRÓNICO              1.326    3,2 

TURISMO-OCIO                  987    2,4 

TRANSPORTES                  888    2,2 

AUTOMOBILES                  868    2,1 

TEXTIL-CALZADO                  698    1,7 

ALIMENTACION                  585    1,4 

SAUDE E ESTÉTICA                  460    1,1 

VIVENDA                  260    0,6 

ENSINO                  190    0,5 

RESTO SECTORES              3.580    8,7 
 
 
 

 

 
 
Gráfica reclamacións recibidas no Instituto Galego de Consumo por Sectores 
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2.3 Medidas de sanción 
  

No pasado ano 2013 iniciáronse no Instituto Galego de Consumo un total de 1.465 expedientes sancionadores 
pola comisión de infraccións en materia de defensa dos consumidores e usuarios. Esta cifra supón un incremen-
to dun 159% respecto ao ano anterior. 
 
Pola súa banda, resolvéronse un total de 826 expedientes, o que supón un incremento dun 75% con respecto 
aos procedementos resoltos no ano anterior.  
 
Destes 826 expediente resoltos, 784 remataron coa imposición dunha sanción administrativa ao responsable da 
infracción e 42 foron arquivados por diferentes causas. 
 
A contía das sancións impostas ao longo do ano alcanzou os 1.879.635,73€. 
 
Os principais motivos que orixinaron a incoación dos expedientes sancionadores foron os relacionados con cor-
tes de subministro de enerxía eléctrica, facturación superior ao prazo legalmente establecido, penalización pola  
falta de instalación del Interruptor de Control de Potencia (ICP), non dar resposta ás reclamacións presentadas polos consumi-
dores no prazo establecido, follas de reclamacións, seguridade de productos e en materia de publicidade  .        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013

3
8

2
 4
6

7
 

5
0

2
 

5
6

4
 

1
.4

6
5

 

 2
4

.4
6

9
   

 

3
0

0
 

3
6

8
 

4
7

2
 

8
2

6
 

2
6

3
 

2
6

5
 

3
3

3
 4
5

1
 

7
8

4
 

3
9

 

3
5

 

3
5

 

2
1

 

4
2

 

EXPEDIENTES SANCIONADORES  IGC 

EXPEDIENTES INICIADOS EXPEDIENTES RESOLTOS CON SANCIÓN EXPEDIENTES SOBRESEÍDO/ARQUIVADOS



 
 

 

 10 

3   ARBITRAXE 

 
 

3.1 Adhesións empresariais 

 
Na actualidade atópanse adheridas á Xunta Arbitral de Consumo de Galicia un total de 9.898 empresas e pro-
fesionais mediante a correspondente oferta pública de sometemento ao Sistema.  
 
 

 

 

2005 2006 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013 

Adhesións 

empresariais 

 

5.493 

 

6.287 

 

8.002 

 

9.115 

 

9.334 

 

9.453 

 

9.605 

 

9.742 

 

9.898 
 
 

 
 

3.2 Solicitudes arbitrais  

 
No ano 2013 os consumidores e usuarios presentaron ante a Xunta Arbitral de Consumo de Galicia un total de  
33.771 solicitudes arbitrais. Esta cifra supón unha diminución con respecto ao ano 2012 dun 44%, motivado 
pola notable descenso do número de solicitudes arbitrais presentadas polos afectados na adquisición de deter-
minados produtos financeiros (“participacións preferentes” e “obrigacións subordinadas”).  
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Solicitudes 
arbitrais 

5.493 6.287 4.838 6.011 10.843 13.151 14.699 60.560 33.771 

 
 

 

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

sumo de Galicia 

 
 

 Consumidores Organismos 
Públicos 

Asociacións de 
Consumidores 

TOTAL 

 
Solicitudes 

arbitrais 

 
25.300 

 
(75%) 

 
5.134 

 
(15%) 

 
3.337 

 
(10%) 

 

 
 

33.771 

 
 

 
 

 

 

3.3 Resolución arbitraxe: laudo arbitral 
 
 
Na Xunta Arbitral de Consumo de Galicia ditáronse o pasado ano 2013 un total de 34.128 laudos. Esta cifra 
supón un incremento dun 115% en relación aos ditados no ano 2012 (15.858). 
 
Este espectacular  incremento deriva, non obstante e ao igual que sucedera no ano 2012, da resolución de 
29.110 solicitudes arbitrais presentadas polos afectados na adquisición de produtos financeiros á entidade 
Novagalicia Banco, S.A., (participacións preferentes e obrigas subordinadas). 
 
 

 
 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

laudos 
arbitrais 

 
1.861 

 
2.169 

 
1.565 

 
1.972 

 
1.771 

 
4.268 

 
4.900 

 
15.858 

 
34.128 



 
 

 

 12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nº % 

Estimatorios 32.457 95,2% 

Desestimatorios 866  2,5% 

Conciliatorios 805  2,3% 
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Sectores empresariais 
 
Os sectores que máis reclamacións arbitrais recibiron ao longo do pasado ano 2013 foron: 
 
 

 

Sectores empresariais 
 

2013 
 

% 

Financeiro 18.544 55% 

Telefonía (móbil fixa e internet) 12.227 36.2% 

Transporte aéreo 231 0.6% 

Roupa, confección e calzado 200 0.5% 

Enerxía eléctrica 139 0.4% 

Tinturarías 128 0.4% 

Automóbil                                                        117 0.3% 

Informática e electrónica 112 0.3% 

Electrodomésticos (venda) 91 0.3% 

Servizos bancarios 86 0.3% 

Vivenda 79 0.2% 

Axencias de viaxe 69 0.2% 

Gas 66 0.2% 

Ensino 66 0.2% 

Correos 62 0.2% 

Electrodomésticos (SAT) 50 0.1% 

Resto de sectores 1.504 4.4% 

 
 
 
 

 
 
 

18.544 

12.227 

231 

200 

139 

128 

117 

112 

91 

86 

79 

69 

66 

66 

62 

50 

1.504 

SOLICITUDES ARBITRAXE 
 POR SECTORES  

RESTO DE SECTORES

ELECTRODOMÉSTICOS (SAT)

CORREOS

ENSINO

GAS

AXENCIAS DE VIAXE

VIVENDA

SERVIZOS BANCARIOS

ELECTRODOMÉSTICOS (VENDA)

INFORMÁTICA E ELECTRÓNICA

AUTOMÓBIL

TINTURARÍAS

ENERXÍA ELÉCTRICA

ROUPA, CONFECCIÓN E CALZADO

TRANSPORTE AÉREO

TELEFONÍA (MÓBIL FIXA E INTERNET)

FINANCEIRO
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4     ARBITRAXE NCG BANCO 

 

 

4.1 Antecedentes 

 
A finais do ano 2011 e principios do ano 2012 prodúcese un incremento das reclamacións en relación á comer-
cialización polas Caixas de Aforros que deron lugar á creación de NCG Banco de Participacións Preferentes e 
Obrigas Subordinadas. Os motivos fundamentais expostos nas reclamacións era que estes produtos se comer-
cializaron como algo similar a un prazo fixo, sen embargo, para poder recuperar os cartos era preciso acudir a 
un Mercado Secundario que nese momento atopábase paralizado polo que os tenedores destes produtos non os 
podían face líquidos e, en consecuencia, non podían recuperar os cartos. 
 
Ao anterior, se engadía que, ao recibir NCG Banco axudas de Estado a traveso do FROB, atopábase esta enti-
dade limitada en canto ás súas posibilidades para acadar unha solución xa que a Comisión Europea a traveso 
do State aid n° SA.33096 (2011/N) – Spain Recapitalisation of NCG Banco do 30 de setembro de 2011, impedía 
a NCG Banco chegar a acordos respecto a estes instrumentos, salvo que existise unha obriga legal. 

4.2 Proposta da Arbitraxe de Consumo pola Xunta de Galicia 

 
Co fin de dar cumprimento aos requisitos establecidos pola Comisión Europea, e ao mesmo tempo dar unha 

solución ás persoas a quen se lles comercializou dun xeito irregular as Participacións Preferentes e as Obrigas 
Subordinadas, desde a Xunta de Galicia se propuxo á súa solución a traveso do Arbitraxe de Consumo, ao ser 
un sistema extraxudicial de resolución de conflitos, pero no que as súas resolucións teñen o mesmo valor que 
unha sentencia xudicial, producindo o efecto de cosa xulgada. 
 
Esta vía de solución se formula de xeito directo pola Xunta de Galicia, tanto ao FORB como a Comisión Europea, 
indicando que coa mesma se cumpriría coas esixencias establecidas pola Comisión Europea como consecuencia 
de que NCG Banco tivera recibido axudas de Estado. 
 
Como consecuencia de todo o anterior, o 19 de xullo de 2012 desde a Comisión Europea se acepta a Arbitraxe 
de Consumo como unha vía para solucionar a problemática existente e ao mesmo tempo cumprir cos requisitos 
establecidos a NCG Banco ao ter recibido axudas de Estado, iniciándose o 27 de xullo de 2012 os primeiros 
arbitraxes e ditándose nese mesmo día os primeiros laudos arbitrais. 

4.3 Adhesión de NCG Banco ao Arbitraxe de Consumo. 

 
Como consecuencia das limitacións impostas pola Unión Europea, a adhesión de NCG Banco ao Arbitraxe de 
Consumo non foi unha Oferta Pública de Adhesión, senón unha adhesión para caso concreto respecto de recla-
macións individualizadas, ademais a adhesión se fixo en dereito polo que os laudos arbitrais debían fundamen-
tase en dereito. 
 

4.4 Adopción a nivel estatal da vía arbitral para a solución dos conflitos pola 

comercialización de Participacións Preferentes e Obrigas Subordinadas polas 

entidades financeiras 

 
A iniciativa levada a cabo pola Xunta de Galicia para a resolución a traveso do Sistema Arbitral de Consumo dos 
conflitos xerados pola comercialización de participacións preferentes e obrigas foi seguida por outras entidades 
financeira como un canle axeitado para a resolución dos conflitos. 
 
Ademais do anterior, e como un paso máis, esta formula de resolución das controversias a traveso do Sistema 
Arbitral de Consumo se recolleu polo Estado a nivel normativo a traveso do Real Decreto-lei 6/2013, do 22 de 
marzo, de protección aos titulares de determinados produtos de aforro e inversión e outras medidas de carácter 
financeiro, onde se crea Comisión de seguimento de instrumentos híbridos de capital y débeda subordinada, 
tendo, entre outras funcións, a determinación dos criterios básicos que haberán de empregar as entidades 

participadas polo Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria ao obxecto de ofrecer aos seus clientes o some-
temento a arbitraxe das controversias que xurdan en relación con instrumentos híbridos de capital e débeda 
subordinada, co fin de que estes queden axeitadamente compensados do prexuízo económico soportado, en 
caso de laudo estimatorio. 
 
Todo isto deu un novo pulo dentro do ano 2013 ao arbitraxe de consumo en relación á comercialización de 
Participacións Preferentes e Débeda subordinada polas entidades integradas en NCG Banco. 
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4.5 Evolución da Arbitraxe de Consumo respecto de NCG Banco. 

 
Como se indicou o arbitraxe iniciado en xullo do ano 2012 prolongouse ao ano 2013. 
 
Os datos a 31 de decembro de 2013 son os seguintes: 
 
Consultas e reclamacións: 
 

Consultas 2013 Reclamacións 2013 

59.460 18.458 

 
Como pode observarse no cadro anterior o número de consutas e reclamacións, en relación á actividade normal 
do IGC en anos anteriores, supón un incremento sustancial. 
 
Vistas e Laudos: 
 
Respecto aos arbitraxes realizados durante o ano 2013, debe indicarse que ás vistas arbitrais ascenderon a 
28.998 e os laudos ditados nese ano 2013 ascenderon a 29.110. 
 

Reclamacións aceptadas  Vistas Celebradas Laudos Notificados 

28.438 28.998 29.110 
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5 ACTIVIDADE XERAL DE INSPECCIÓN.   

 
As actuacións realizadas polos servizos de inspección do IGC no ano 2013 acadaron unha cifra global de 
93.352. 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 91% 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. Durante 2013 reali-
záronse 4.150 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. 
 
 

5.1 Campañas de inspección 
 
Durante o ano 2013, a inspección de consumo realizou 3.520 actuacións nas seguintes campañas de control do 
mercado (70 campañas):  
 
5.1.1 Campañas de control de produtos alimentarios 
 

 Control permanente da información obrigatoria e da etiquetaxe en lingua oficial nos produtos alimenta-

rios 

 Control permanente da identificación do responsable e da indicación do prezo por unidade de medida 

nos produtos alimentarios 

 Control permanente do marcado da orixe e do lote nos produtos alimentarios 

 Control permanente da etiquetaxe nutricional nos produtos alimentarios 

 Control permanente da indicación cuantitativa de ingredientes na etiquetaxe dos produtos alimentarios 

 Control permanente da etiquetaxe do peixe 

 Control dos ovos de galiña frescos categoría A: etiquetaxe, peso neto, defectos da casca, defectos da 

xema, defectos da clara, altura da cámara de aire, materias estrañas e olor estraño. 

 Control das conservas de mexillóns: etiquetaxe, identificación de especie 

 Control das salsas de mesa: tomate frito, ketchup e mostaza: etiquetaxe, acidez, grao Brix e materia 

graxa. 

 Control do aceite de oliva virxe de produción ecolóxica: etiquetaxe, valoración sensorial, acidez da 

graxa, índice de peróxidos, K270, K232, incremento de K, diferenza ECN 42 real e ECN 42 teórico, áci-

dos graxos, isómeros trans dos ácidos graxos  

 Control das bebidas isotónicas, enerxéticas e as adaptadas a un intenso desgaste muscular, sobre todo 

para deportistas 

 Control analítico da porcentaxe de glaseado  
 Control de alimentos procedentes de terceiros países 
 Control de alimentos con declaracións nutricionais e de propiedades saudables: etiquetado e calidade  

 
 
 
5.1.2 Campañas de control de produtos industriais 
 

 Control da identificación do responsable nos produtos industriais 

 Control da presentación da información en lingua oficial nos produtos industriais 

 Control da indicación de prezos nos produtos industriais 

 Control permanente dos produtos notificados polo SOIVRE 

 Control permanente das condicións xerais de etiquetaxe dos produtos industriais 

 Control permanente das condicións da garantía comercial ofrecida nos produtos industriais 

 Control permanente de produtos cosméticos notificados 

 Control permanente de produtos farmacéuticos notificados 

 Control permanente das condicións da etiquetaxe dos xoguetes 

 Control permanente das condicións de seguridade dos acendedores 

 Control permanente das condicións de seguridade das minimotos 

 Control permanente das condicións da etiquetaxe dos produtos téxtiles 

 Control permanente da utilización de cordóns en pezas infantís 

 Control de produtos non alimentarios similares a outros que fosen alertados 

 Control permanente das condicións da etiquetaxe do calzado 
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 Control permanente das condicións da etiquetaxe das grilandas luminosas 

 Control permanente das condicións da etiquetaxe dos produtos cosméticos 

 control permanente da información sobre consumo de combustible e emisións de CO2 na venda de 

vehículos 

 Control analítico dos artigos de Entroido 2013 

 Control analítico do marcado CE 

 Control analítico de secadores de pelo 

 Control analítico de placas de cocción 

 Control analítico de broches portachupetes 

 Control analítico da inflamabilidade en roupa infantil  

 Control analítico de xoguetes con pilas  

 Control analítico de botóns en roupa infantil  

 Control analítico de alongadores 

 Control analítico de xoguetes con son  

 Control analítico de pranchas 

 Control analítico de grilandas 

 Control analítico de xoguetes envasados en bolsas  

 Control analítico de xoguetes para menores de 36 meses  

 Control analítico de barra de labios: etiquetaxe e análise microbiolóxica 

 Control analítico de dentífricos: etiquetaxe, dietilenglicol e análise microbiolóxica 

 Control analítico de gafas de sol: etiquetaxe e información, estudo da absorción da radiación ultravio-

leta e categoría do filtro. 

 Control analítico de axóuxeres: etiquetaxe, materiais, puntas, bordes, formato- tamaño, requisitos dos 

xoguetes para menores de 36 meses, metais (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Se, Hg, Co, Cu, Sn, Mn, Al, Ni, B, Sr, 

Zn ) 

 Control analítico de plastilinas 

 Control analítico de pomperos 

 Control analítico de inspección dos vehículos con rodas para o transporte dos nenos 

 Control analítico de cargadores (universais, móbiles, …) e pilas recargables: etiquetado e seguridade 
 Control analítico de termos: presenza de amianto 
 Control de electrodomésticos: comprobar a presenza da etiqueta de consumo enerxético 

 
 
5.1.3 Campañas de control de servizos 

 Control permanente de follas de reclamación 

 Control permanente da indicación dos prezos nos escaparates 

 Control permanente dos folletos publicitarios 

 Control permanente de prezos na publicidade comercial en soportes distintos dos folletos publicitarios 

 Control permanente da indicación de prezos nos establecementos que ofrecen servizos ao consumidor 

 Control permanente de aparcadoiros 

 Control permanente de centros de bronceado 

 Control permanente de salóns de peiteado 

 Control permanente de servizos de reparación de aparatos de uso doméstico (SAT) 

 Control permanente das actividades de comercio electrónico  

 Control da publicidade das ofertas de emprego público  

 Control dos talleres de reparación de vehículos 
 Control da promoción de produtos con rebaixas de prezos vinculados á compra de varias unidades 
 Control da compravenda de vehículos de ocasión: verificar a información das páxinas web 

 
 

5.2 Rede de Alerta 
 
No ano 2013 o Instituto Galego de Consumo notificou un total de 107 produtos á Rede de Alerta de produtos 
inseguros, dos cales 97 foron debido a que se demostrou que presentaban un risco grave para as persoas con-
sumidoras ou usuarias e nos restantes 10 casos os riscos constatados non tiñan carácter grave.  
 
Galicia foi a segunda comunidade en introducir produtos na rede estatal de alerta (18 % de todos os notificados 
á rede estatal, 608 no total de España), por detrás de Madrid (21%) malia que a baixa densidade de produtores 

na nosa rexión provoca que o número de notificacións de produtores (algo ao que están obrigados pola lexisla-
ción 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 
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investigación e control ten como resultado a detección dun maior número de produtos que poden presentar 
algún tipo de risco para os usuarios. 
 
É certo que Galicia conta cunha ferramenta de indubidable importancia á hora de comprobar o cumprimento 
dos requisitos de seguridade por parte dos produtos á venda. Trátase do Laboratorio Galego de Consumo, com-
plemento 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 seguinte gráfica 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.  

 
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): 43 2013; 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 2013: os xoguetes supoñen, con diferenza, a categoría de produtos que con maior frecuencia se 
notifican. Non obstante, a realización dunha campaña 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) fai que o número de prendas declaradas como inseguras e, polo tanto, notificadas á rede de alerta, 
tamén sexa moi significativo. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Galicia 77 80 141 87 124 179 107

España 609 616 864 447 610 649 608

% Galicia/ España 13% 13% 16% 19% 20% 28% 18%
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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 
de inspección de consumo do IGC retiraron do mercado 11.623 unidades e destruíron outras 3.272, o que su-
pón un total de 15.195 unidades. 
 
No seguinte gráfico figuran os principais riscos constatados nos produtos notificados polo IGC á rede de alerta 
de produtos non alimentarios: a asfixia é o principal risco, debido fundamentalmente a existencia de pezas 

pequenas nos xoguetes e ao uso de cordóns e cordas axustables nas prendas infantís. 
 
 

 
Produtos en rede de alerta segundo o risco que presentan 
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Produtos notificados por Galicia á Rede de Alerta de Produtos non Alimentarios no ano 2013 
 

Identificación Nombre Categoría Naturaleza Peligro Alerta europea 

3/2013 GUIRNALDA LUMINOSA, modelo CE-WTK-

140 (SERIE NAVIDEÑA 140 LUCES), ref. 

30226 

Luminarias Choque eléctrico CE-0218/2013 

4/2013 GUIRNALDA LUMINOSA, marca V&F, modelo 

CE-WTK-144, ref. 64374 

Luminarias Choque eléctrico CE-0213/2013 

8/2013 GUIRNALDA LUMINOSA, marca DOCELAR, 
ref. 507023 modelo CE-WTK-100 

Luminarias Choque eléctrico CE-0224/2013 

9/2013 PISTOLA DE JUGUETE, marca V&F, ref. 

YH96-A 

Xoguetes Asfixia CE-0701/2013 

11/2013 JUEGO DE DARDOS CON VENTOSA CON UN 

PAYASO COMO DIANA, modelo nº 2527, ref. 

11035 

Xoguetes Asfixia   

15/2013 GUIRNALDA LUMINOSA, marca V&f, ref. 

64355 (SERIE DE NATAL FIO BRANCO) 

Luminarias Choque eléctrico CE-0215/2013 

16/2013 ARTÍCULO DECORATIVO CON FORMA DE 

MANGO GRANDE 

Art. decorativos 

varios 

Asfixia   

29/2013 CHALECO INFANTIL QUE SIMULA PIEL, 

marca PILAR BATANERO, ref. 9021-121 

(tallas 3, 5 y 6) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia   

36/2013 MUÑECA "HAPPY GIRL", marca V&F, modelo 

MEIGUI MEIREN, ref. 3589 

Xoguetes Químico CE-0519/2013 

54/2013 CLAVIJA BIPOLAR, marca EM HOME, modelo 

XX-E14, ref. 8304191 

Material eléctrico Choque eléctrico CE-0321/2013 

59/2013 DISFRAZ INFANTIL "PEQUEÑO HÉROE DE 

NEGRO", ref. 8269 (talla 3-4 años) 

Xoguetes Asfixia CE-0340/2013 

63/2013 DISFRAZ INFANTIL DE BUCANERO, marca 

BT, lote NW12B00004 (talla 3-4 años) 

(ampliada a la talla 5-6 años) 

Xoguetes Asfixia  CE-0058/2014 

64/2013 PELUCA DE PELO LARGO DE COLORES 

AMARILLO Y NARANJA 

Xoguetes Queimaduras   

66/2013 DISFRAZ INFANTIL DE HIPPIE, marca CRE-

ACIONES LLOPIS, modelo nº 30000 

Xoguetes Lesións   

68/2013 DISFRAZ INFANTIL DE ROBIN DE LOS BOS-

QUES, marca RUBIE´S, ref. 503103 (talla 1-
2) 

Xoguetes Asfixia  CE-0125/2014 

73/2013 PUFFER BALL "GATITO CON PELO" A PILAS, 

marca JINHUA JINFENG, modelo VESER, ref. 

00029604/9103 

Xoguetes Lesións   

75/2013 DISFRAZ INFANTIL DE SEVILLANA, marca 

BOWEN 

Xoguetes Asfixia   

87/2013 CAMISETA ESTAMPADA PARA NIÑAS, marca 

ADOLFO DOMÍNGUEZ, ref. 6.73.03.60151 y 

6.73.03.60152 (talla 3) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia   

118/2013 VESTIDO PARA BEBÉ, marca NANOS BABY, 
modelo 131 204 14 18 (talla 24 meses) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia   

130/2013 PISTOLA DE SILICONA, modelo HGG-8 220V 

60W, ref. 400-154 

Bricolaxe e ferra-

mentas 

Choque eléctrico   

139/2013 TROMPETA DE JUGUETE "CORNETA", marca 

MUSICAL FUN, ref. 63249, cód. 2013 

Xoguetes Asfixia   

140/2013 VESTIDO INFANTIL CON ESTAMPADO DE 

FLORES, marca VAGONETTA, ref. 4296 

(talla 24 meses) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia   

141/2013 VESTIDO INFANTIL CON LAZOS, marca 
CREACIONES BABY-FERR, ref. 100628 1411 

(talla única) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia   

142/2013 VESTIDO INFANTIL, marca MACILUSION, 

modelo 4788 (talla 3 meses) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia   

143/2013 BASE DE TOMA DE CORRIENTE, marca 

CHENG YUAN PAI - EUROPA - WRF, modelo 

XX-E14, ref. 887035 

Material eléctrico Choque eléctrico   

171/2013 SECADOR DE PELO DE VIAJE, marca RE-

MINGTON, ref. D2400 1400W 

Pequenos electro-

domésticos 

Choque eléctrico   

173/2013 MULTÍMETRO ELECTRÓNICO, marca ELEI-
VEN, modelo YX-1000A, ref. 19764 

Material eléctrico Choque eléctrico   

178/2013 CAMISA DE BEBÉ DE LINO, marca KARPY 

BABY, modelo 132 300 0401 (tallas 6, 9, 12 

y 24 meses) (ampliada a las tallas 18, 30 y 
36 meses) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia CE-0932/2013 
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Identificación Nombre Categoría Naturaleza Peligro Alerta europea 

185/2013 TERMO PARA LÍQUIDOS CON BOMBA "VA-

CUUM BOTTLE", marca FULUZOR, ref. 

8408701 

Menaxe Intoxicación   

192/2013 BROCHE PORTACHUPETES, marca LES 

PETITS, modelo OSO AZ 2496, ref. 719504 

(ampliada a la ref. 719503) 

Art. puericultura Asfixia  

CE-0015/2014 

193/2013 BROCHE PORTACHUPETE, marca TRIS & 

TRON, modelo TT-7022, lote 0506 

Art. puericultura Asfixia   

194/2013 ADAPTADOR, marca CHENG YUAN PAI - 

EUROPA, modelo XX-415, ref. 11403 (am-
pliada a la ref. 887030) 

Material eléctrico Choque eléctrico   

195/2013 CONJUNTO DE CAMISETA Y BRAGA PARA 

BEBÉ, marca MAC ILUSIÓN, modelo 3644 

(talla 18M) 

Vestimenta infan-

til 

Lesións   

198/2013 TERMO PARA CAFE "COFFEE POT", ref. 

91346, 1000ml 

Menaxe Intoxicación   

199/2013 TERMO CON BOMBA PARA LÍQUIDOS, marca 

FLAVENUE 

Menaxe Intoxicación   

200/2013 TERMO PARA COMIDA CON ASA SUPERIOR 

EN LA TAPA, cód. 29001, 0,5L 

Menaxe Intoxicación   

201/2013 TERMO PARA COMIDA, marca SHUNCHANG, 

modelo 2245 

Menaxe Intoxicación   

204/2013 BIKINI ESTAMPADO PARA NIÑAS, marca 

LIFENG (talla G) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia   

205/2013 BIKINI PARA NIÑAS, marca SAMEGAME, ref. 
3039 (tallas 4 a 12 años) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia   

206/2013 BIKINI PARA NIÑAS, marca S-WANQI, ref. 

9002 (tallas 4 a 12 años) 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia   

207/2013 MULTÍMETRO DIGITAL, marca CHENG 

YUANPAI - EUROPA, modelo SUNMA YX-

1000A, ref. 885773 

Material eléctrico choque eléctrico   

208/2013 FRUTAS DE IMITACIÓN, modelo PIMIENTO 

(ref. 0941010) y PERA (ref. 0941005) 

Art. decorativos 

varios 

Asfixia CE-0910/2013 

212/2013 TOALLITA DECORATIVA QUE SIMULA UN 
PASTEL "HAPPY DAY", marca ITEM INTER-

NATIONAL, ref. DC-75487 

Art. decorativos 
varios 

Asfixia  CE-0107/2014 

213/2013 VELA CON FORMA DE TRUFA DE CHOCOLA-

TE, art. 111530 

Art. decorativos 

varios 

Asfixia CE-0954/2013 

224/2013 TRACTOR DE JUGUETE CON REMOLQUE, 

marca HAPPY FARM, modelo nº 6031, ref. 

2030292 

Xoguetes Asfixia   

228/2013 SONAJERO CON CASCABELES, ref. 8607 - 

ST 112633972 

Xoguetes Asfixia  CE-0062/2014 

257/2013 SONAJERO DE MADERA "MARACA CON 

PLATILLOS", marca PÓRTICO, modelo S6I, 

ref. 736755 

Xoguetes Asfixia   

258/2013 BOTE CON LÍQUIDO PARA HACER POMPAS 

DE JABÓN "HELLO SWEETIE", marca POES-
SA, ref. 319670 (color rojo) (ampliada a los 

envases de color verde, azul y rosa) (am-

pliada a la ref. 320500) 

Xoguetes Infección CE-1051/2013 

261/2013 FRUTAS DE IMITACIÓN, marca GERIMPORT, 

modelo X12 LIDIA (plátano, limón, manza-
na, pera, granada, melocotón o mandarina) 

(ampliada a los envases de 12 unidades de 

manzanas, limones, naranjas y melocoto-

nes) 

Art. decorativos 

varios 

Asfixia CE-1237/2013 

263/2013 DISFRAZ INFANTIL DE SEVILLANA CORTO, 
marca HILLARY MCAULLEY, ref. GC2-1 (talla 

2) 

Xoguetes Asfixia   

264/2013 DISFRAZ INFANTIL DE SEVILLANA, marca 

OLIVER ART, ref. 76900 (talla 4) (ampliada 
a las tallas 6, 8 y 10) 

Xoguetes Asfixia   

265/2013 DISFRAZ DE JULIETA PARA BEBÉ, marca 

MEDIEVAL FACTORY.COM, modelo BRIAL 

JULIETA T.01 (AZ) 1571-01 

Xoguetes Asfixia   

267/2013 DISFRAZ INFANTIL DE PRINCESA, marca 

WIDMANN, ref. 3477Q (talla 3-4) 

Xoguetes Asfixia CE-0951/2013 

268/2013 DISFRAZ INFANTIL DE SUPERMAN, marca 

CARNAVALITO (talla 4) (ampliada a las 

tallas 2, 6, 8 y 10) 

Xoguetes Asfixia   
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Identificación Nombre Categoría Naturaleza Peligro Alerta europea 

269/2013 ADAPTADOR UNIVERSAL CON INTERRUP-

TOR, marca SINI BRICO, ref. 99531 

Material eléctrico Choque eléctrico   

270/2013 VELA CON FORMA DE TARTA DE CHOCOLA-

TE Y MORAS, marca DELICIOUS SCENTED 

CANDLE, ref. 111525 

Art. decorativos 

varios 

Asfixia CE-0954/2013 

310/2013 BIKINIS PARA NIÑAS DE 9-10 AÑOS, marca 
LEONADO, modelos B592 Y T03 (ampliada a 

los modelos T-13, C-04 y B-593) 

Vestimenta infan-
til 

Asfixia CE-1234/2013 

311/2013 BIKINI PARA NIÑAS, marca W&W, modelo 

1278 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia   

313/2013 CHÁNDAL INFANTIL EN COLOR AZUL Y 

ROJO, marca ELISA IMMAGINE, talla 2 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia   

314/2013 CONJUNTO DE CAMISETA Y BRAGA PARA 

BEBÉ, marca JULIANA, ref. 638 

Vestimenta infan-

til 

Lesións   

321/2013 BAÑADOR PARA BEBÉ, marca MARI CRUZ 
MODA INFANTIL, modelo LONDRES, ref. 

A481 (talla 6M) (ampliada a las ref. A508, 

A537, A487, A570, A531, A469, A501, 

A613, A618, A599, A630, A621, A634, 

A596, A660 Y A686) 

Vestimenta infan-
til 

Lesións   

322/2013 CHAQUETA DE PUNTO PARA NIÑOS, marca 

CARMEN TABERNER, modelo T3575 (tallas 

2A, 3A y 4A) 

Vestimenta infan-

til 

Lesións   

323/2013 CHAQUETA DE PUNTO PARA NIÑOS, marca 

CÉSAR BLANCO, modelo 3814 

Vestimenta infan-

til 

Asfixia   

324/2013 TOALLITAS INFANTILES, marca VLD COS-

METIC BABY (paquete de 20 unidades, Aloe 

Vera) 

Cosméticos Químico   

325/2013 PURO DE JUGUETE "TRICK CIGAR", item nº 

HH002229 

Xoguetes Asfixia   

326/2013 VESTIDO PARA BEBÉ, marca SAPYTOS, 

modelo TRONA VENTURA SP7210 (talla 24 

meses) 

Vestimenta infan-

til 

Lesións   

327/2013 MUÑECA DE PLÁSTICO, marca OUSDY, 
modelo nº 8062 "THE SWEET LOVELY GIRL" 

Xoguetes Químico CE-1949/2013 

329/2013 BOLSA CON SEIS PATITOS DE GOMA AMA-

RILLOS, marca PARTY FIESTA, ref. 99407 

G173507 

Xoguetes Químico CE-1846/2013 

346/2013 CONJUNTO DE PANTALÓN Y CAMISETA 

PARA NIÑOS, marca TENTH, modelo HE-

ARTS JR1 SET TG HEARTS JR MULTI TEN 

713023610D (talla 10) 

Vestimenta infan-

til 

Lesións CE-1681/2013 

347/2013 CONJUNTO DE FALDA PANTALÓN Y CAMI-

SETA PARA NIÑOS, marca TENTH, modelos 

SAILOR (Jr1 Set Tg Sailor Jr Multi Tg Sailor 

Jr Multi - Ten 7130254 4D, talla 4), NICE 

(Jr.1 Set.Tg Nice Jr Multi Tg Nice Jr Multi - 

Ten 7130243 6D, talla 6), NAIKE (Jr1 Set.Tg 
Naike Jr Multi Tg Naike Jr Multi - Ten 

7130239 8D, talla 8), NELSON (Jr1 Set.Tg 

Nelson Jr Multi Tg Nelson Jr Multi - Ten 

7130241 6D, talla 6), NERY (Jr1 Set. Tg 

Nery Jr Multi Tg Nery Jr Multi - Ten 7130242 

12D, talla 12) y NINA (Jr1 Set Tg Nina Jr 

Multi Tg Nina Jr Multi - Ten 7130246 12D, 

talla 12) 

Vestimenta infan-

til 

Lesións CE-1681/2013 

349/2013 PLACA DE COCCIÓN ELÉCTRICA, marca 

ARINSAL, ref. JB-3218 

Pequenos electro-

domésticos 

Choque eléctrico CE-1446/2013 

356/2013 BANQUETA METÁLICA CON ASIENTO DE 

PLÁSTICO PARA NIÑOS, marca IDEAL, ref. 

103534 

Art. puericultura Químico   

362/2013 SILLA METÁLICA PARA NIÑOS CON ASIEN-
TO DE PLÁSTICO, marca M&E, ref. 12007 

Art. puericultura Químico CE-1453/2013 

363/2013 SILLA METÁLICA PARA NIÑOS CON ASIEN-

TO DE PLÁSTICO, art. nº BBY1526 

Art. puericultura Químico CE-0089/2014 

364/2013 SILLA METÁLICA PARA NIÑOS CON ASIEN-

TO DE PLÁSTICO Y SONIDO, marca DISNEY 

PIXAR, modelo CARS, ref. 0266720 

Art. puericultura Químico CE-1716/2013 

365/2013 SILLA METÁLICA PARA NIÑOS CON ASIEN-

TO DE PLÁSTICO Y SONIDO, marca DISNEY 

PRINCESS, ref. 0266719 

Art. puericultura Químico CE-1742/2013 
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367/2013 BOTE DE PLÁSTICO CON JABÓN PARA HA-

CER POMPAS, marca SUPER BOOM, lote 5-

2012 

Xoguetes Infección   

369/2013 BOTE DE PLÁSTICO CON JABÓN PARA HA-

CER POMPAS, marca SWEET MANIA, lote 

PS95 

Xoguetes Infección  

CE-0050/2014 

370/2013 BOTE DE PLÁSTICO CON JABÓN PARA HA-

CER POMPAS, marca TORRIJO, ref 21903 

Xoguetes Infección CE-1683/2013 

374/2013 YOYÓ DE GOMA CON PÚAS ELÁSTICAS Y 

LUZ, item 8002 (ampliada al item 5009) 

Xoguetes Lesións CE-1578/2013 

375/2013 BOLA DE GOMA CON PÚAS EN FORMA DE 

RATÓN CON LUZ 

Xoguetes Lesións CE-1578/2013 

376/2013 BOLA DE GOMA CON PÚAS CON CARA 

SONRIENTE CON LUZ, marca JINHUA JIN-

FENG, modelo VESER: 00028750, 9015 

Xoguetes Lesións CE-1578/2013 

380/2013 TUBO CON LÍQUIDO PARA HACER POMPAS 

DE JABÓN, marca NOVA JUGUETES, ref. 

18268, 60 ml 

Xoguetes Infección CE-1990/2013 

414/2013 TELÉFONO MÓVIL DE JUGUETE, modelo 

CARS, ref. 2009 

Xoguetes Lesións   

415/2013 JUEGO DE CUERDAS CON MOSQUETONES 

PARA HAMACAS, marca HAMACAMUNDI, art. 

5501 

Outros Lesións CE-2003/2013 

417/2013 LIBRO CON MARIONETA DE DEDO DE PELU-

CHE, marca PÓRTICO, ref. 1761/1355/0 

Xoguetes Asfixia CE-A11-

0091/2013 

419/2013 PISTOLA DE JUGUETE QUE DISPARA DAR-

DOS CON VENTOSAS "SHOOTING GAME", 

modelo 0408 

Xoguetes Asfixia CE-1680/2013 

422/2013 JUGUETE DE GOMA CON PÚAS "PELOTA 
ALIEN UN OJO", marca JINHUA JINFENG, 

modelo VESER: 00029094, modelo fábrica: 

6110 

Xoguetes Asfixia CE-1855/2013 

434/2013 AGUARRÁS SÍMIL, marca MARTICAL, lote 

11157 (500 ml) 

Produtos químicos Intoxicación   

448/2013 PROLONGADOR MACHO/HEMBRA, marca 

DEBLEX, modelo H05VV-F (2x1n - 2m - 2P - 

2.5amp), ref. 325511 231112 

Material eléctrico Intoxicación CE-0008/14 

450/2013 PROLONGADOR, marca FAMATEL, ref. 2954 

(4 metros, 10A a 250V, Pot. 2500W) 

Material eléctrico Choque eléctrico   

457/2013 ANIMALES DE GOMA PARA EL BAÑO (PATOS 

Y CISNES), marca HA HA XIONG 

Xoguetes Asfixia CE-1951/2013 

459/2013 PROLONGADOR, marca EXPERT LINE, ref. 

444618 (5m, 2G 0.75mm2, 6A) 

Material eléctrico Choque eléctrico CE-0109/2014 

464/2013 GUIRNALDA LUMINOSA "DECORACIÓN DE 

LUZ LED SOL" 50 LUCES, marca M MIMI, 

ref. WT-LED1-50C, item nº HH-201170 

Luminarias Choque eléctrico   

479/2013 KIT DE REPARACIÓN DE BICICLETAS CON 

PEGAMENTO "RED SUN", marca SAN YAN, 

ref. 44258 

Produtos químicos Químico   

488/2013 KIT DE REPARACIÓN DE BICICLETAS CON 

PEGAMENTO "RED SUN", marca EDUSKY 

Produtos químicos Químico   

489/2013 UÑAS POSTIZAS CON PEGAMENTO, marca 

CHARMING NAILS, ref. NK-002 

Cosméticos Químico   

INF-42/2013 CIEMPIÉS DE GOMA Xoguetes Asfixia   

NC-2/2013 GUIRNALDA LUMINOSA, marca GERIMPORT, 

modelo LED 140 LUCES MULTICOLOR 

Luminarias Choque eléctrico   

NC-22/2013 SECADOR DE PELO DE VIAJE, marca SELE-
CLINE, modelo ZD198DV 1200W, ref. 

775800 (ANULADA) 

Pequenos electro-
domésticos 

Choque eléctrico   

NC-23/2013 SECADOR DE PELO, marca SURKER, modelo 

RCY-2 1200W 

Pequenos electro-

domésticos 

Choque eléctrico   

NC-28/2013 SECADOR DE PELO, marca EM HOME, mo-

delo TFL 3042, ref. 8307478 

Pequenos electro-

domésticos 

Choque eléctrico   

NC-29/2013 CADENA PARA CHUPETES, marca CHICCO, 

modelo CLIP CLAP (cód. 00 000582 000 

000. Rev 00-09-091201. Lote 1010081031) 

Art. puericultura Asfixia   

NC-63/2013 PROLONGADOR, marca EMFERR, modelo 
2M/3G 1.0 mm2, ref. 8306209 

Material eléctrico Choque eléctrico   



 
 

 

 24 

Identificación Nombre Categoría Naturaleza Peligro Alerta europea 

NC-71/2013 ADAPTADOR DE RED PARA SMARTPHONES, 

marca T´nB, modelo CHSMART1, lote 

12004511 

Informática e 

accesorios 

Choque eléctrico   

NC-72/2013 CARGADOR USB "2 EN 1", marca FGNS, 

modelo YXT2, ref. CUSB031 

Informática e 

accesorios 

Choque eléctrico   

NC-8/2013 BICICLETA DE PASEO PLEGABLE, marca 
SVG, modelo URBAN + 

Bicicletas e acce-
sorios 

Lesións   

 

 

 
 

6 LABORATORIO DE CONSUMO DE GALICIA  

 

6.1 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. 
 
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) 

 

6.2 Actividades que realiza o Laboratorio de Consumo de Galicia. 

 

6.2.1 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.  

 

http://www.consumo-inc.es/CICC/Productos/home.htm
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Desta forma, o Laboratorio de Consumo de Galicia analiza anualmente máis de 600 artigos de consumo reali-
zando para preto de 8.000 análises. 

 
6.2.2 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 

  
6.2.3 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. 
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 Londres (UK, 24/01/2013 e 13,14/06/2013). A participación 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. 
 
 
6.2.4 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 2013 participamos nun exercicio de intercomparación de análises en Xoguetes promovido pola Xunta de 
Extremadura a través do seu Laboratorio. 
 
 

6.2.5 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 2013, o Laboratorio foi obxecto de interese dos medios de comunicación en varias ocasións, incluso con 
reportaxes específicos en programas da TVG como A Revista emitido o 05/02/2013, ademais doutros medios 
como Antena 3TV e VTelevisión no que se da conta do traballo que se fai no laboratorio a prol da seguridade 
dos xoguetes, do material de puericultura e dos produtos eléctricos, entre outros. 
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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 curriculares. De esta 
forma, o Laboratorio contou  tamén este ano 2013 cunha alumna en prácticas que aprendeu técnicas de calida-
de e análise no laboratorio téxtil. 
 
O LCG como formador en cursos 
 
A participación do LCG foi requirida tamén en diversos cursos de formación organizados con ocasión da celebra-
ción do día do consumidor co título “Velando pola seguridade dos produtos e vixiando o mercado”:  

 
- 11/03/2013: Sala multiusos do centro sociocultural Novacaixagalicia en A Coruña. 

 
- 12/03/2013: Salón de Actos do edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Ferrol. 

 
- 14/03/2013: Salón de actos do edificio municipal CERISA en Santiago de Compostela. 

 
O LCG colaborando no ensino de secundaria 

No ano 2013, dentro das actividades planificadas polo Instituto Galego de Consumo para conmemorar o día 
mundial dos dereitos dos consumidores, o laboratorio de Consumo de Galicia organizou o Obradoiro de Consu-
mo. 

Esta actividade, dirixida a escolares de 4º de ESO, pretendeu divulgar a actividade de control da calidade e 
seguridade dos produtos de consumo que se realiza no LCG a través da realización de diversos ensaios realiza-
dos polos propios alumnos que permitise relacionar os coñecementos que adquiren nas materias de ciencias co 
traballo práctico no laboratorio. 
 
A actividade tivo unha estupenda acollida entre profesores e alumnos que foron quenes de comprobar que as 
materias de ciencias que estudan nas aulas teñen aplicación práctica nos ensaios que realiza o laboratorio para 
comprobar a calidade e a seguridade dos produtos de consumo 
 
 

  
 
6.2.6 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-
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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 2013, o Laboratorio de Consumo de Galicia mantivo a súa acreditación realizando as actualizacións dos 
procedementos segundo as novas normas publicadas por AENOR. En xaneiro de 2014  está programada a nova 
auditoría que requiriu das preparacións e revisións previas pertinentes nos últimos meses de 2013. 
 

6.3 Análises dos datos do Laboratorio de Consumo de Galicia. 

 
 
Táboa 1: Número de mostras recibidas no Laboratorio de Consumo de Galicia durante os anos 2012 e 2013 
distribuídas por áreas de actuación e motivo da análise 

 

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Téxtil 91 115 523 554 168 94

Mecánico 10 5 126 19 4 12

Eléctrico 18 2 117 3 66 0

Electrónico 50 80 197 161 68 64

Químico 3 6 6 12 0 1

Outros 1 1 3 1 0 0

Téxtil 21 9 33 74 19 36

Mecánico 70 32 474 194 186 34

Eléctrico 10 10 323 112 81 29

Electrónico 2 0 3 3

Químico 6 0 7 6

Outros 1 0 1 1

Téxtil 43 69 44 61 38 34

Mecánico 129 145 1634 1388 235 136

Eléctrico 90 103 3745 3106 334 178

Electrónico 0

Químico 5 29 6 136 4 33

Outros 0

Téxtil 42 52 300 1492 67 176

Mecánico 8 14 34 119 1 26

Eléctrico 5 4 57 68 9 9

Electrónico 1 3 3

Químico

Outros 4 11 2

610 676 7647 7500 1295 862

Particulares

 Nº parámetros 

analizados

Reclamacións

Inspeccións de 

Oficio

Campañas

Nº mostras 
Nº parámetros 

incumpridos

Total

Motivo
Área do 

Laboratorio
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Gráfico 1: Distribución porcentual das mostras recibidas segundo o motivo da análise polo LCG durante 
o ano 2013 

 
 

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

 

Recibíronse 209 mostras, procedentes doutras tantas reclamacións tramitadas a través dos servizos provinciais, 
e realizáronse 750 ensaios, detectándose 171 incumprimentos  

 
Táboa 2: Número de mostras remitidas polos servizos provinciais do IGC ao Laboratorio de Consumo de Galicia 
durante o ano 2013 como consecuencia de reclamacións de consumo  
 

 

 
 
6.3.2 Análises derivadas de inspeccións de oficio 

 

Recibíronse un total de 51 mostras, procedentes dos distintos servizos provinciais, que xeraron os correspon-
dentes informes e fixéronse un total de 380 ensaios, nos que se atoparon 99 incumprimentos. 

Táboa 3: Número de mostras remitidas polos servizos provinciais do IGC ao Laboratorio de Consumo de Galicia 
durante o ano 2013 como consecuencia de inspeccións de oficio 

 

6.3.3 Análises derivadas de campañas de inspección 

 

Recibíronse 346 mostras procedentes de campañas dos servizos provinciais de consumo, que supuxeron a rea-
lización de 4.691 ensaios, e atopáronse 381 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 
 

 
 
6.3.4 Análises derivadas de solicitudes de particulares ou empresas 

 

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Santiago Analizados Incumpridos

Téxtil 32 27 16 7 33 115 554 94

Mecánico 2 1 0 1 1 5 19 12

Eléctrico 0 1 1 0 0 2 3 0

Electronicos 15 25 21 5 14 80 161 64

Químico 3 1 1 0 1 6 12 1

Outros 0 0 0 1 0 1 1 0

TOTAL 52 55 39 14 49 209 750 171

SERVIZO OU UNIDADE
TOTAL

Parámetros

RECLAMACIÓNS

Área do 

Laboratorio

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Santiago Analizados Incumpridos

Téxtil 4 0 0 0 5 9 74 36

Mecánico 1 4 1 2 24 32 194 34

Eléctrico 4 0 0 1 5 10 112 29

Electrónico 0 0 0 0 0 0

Químico 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9 4 1 3 34 51 380 99

OFICIO

Área do 

Laboratorio

SERVIZO OU UNIDADE
TOTAL

Parámetros

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Santiago Analizados Incumpridos

Téxtil 1 20 10 10 28 69 61 34

Mecánico 24 10 0 74 37 145 1388 136

Eléctrico 12 7 27 13 44 103 3106 178

Electrónico 0 0 0 0 0 0

Químico 10 0 0 0 19 29 136 33

Outros 0 0 0 0 0 0

TOTAL 47 37 37 97 128 346 4691 381

CAMPAÑAS

Área do 

Laboratorio

SERVIZO OU UNIDADE
TOTAL

Parámetros
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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 2013 foron recibidas 70 mostras 
de diferentes produtos cun total de 1679 parámetros analizados e atopáronse 211 incumprimentos. 

Táboa 5: Número de mostras remitidas polas empresas ou particulares ao Laboratorio de Consumo de Galicia 
durante o ano 2013 

 
 
6.3.5 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 2013 o número de consultas técnicas e outros informe 
técnicos elaborados ascendeu a más de 223 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.  
 
6.3.6 Proxecto de ampliación de clientes do LCG 
 
No ano 2013 o Laboratorio de Consumo de Galicia foi invitado a presentar oferta a un concurso público, polo 
procedemento negociado sen publicidade,  promovido pola Junta de Andalucía 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. 
 
Finalmente o Laboratorio foi excluído da licitación ao considerar que non tiña capacidade de obrar fora do ámbi-
to da Comunidade Autónoma Galega. Aínda que desde o Instituto Galego de Consumo e desde a Asesoría Xurí-
dica Xeral se mantén a opinión contraria, como se trasladou a Junta de Andalucía no correspondente recurso, 
decidiuse finalmente non acudir aos tribunais toda vez que o Instituto Galego de Consumo ten previsto modifi-
car seus estatuto, e considerouse máis convinte incluír expresamente a capacidade do laboratorio para obrar 
neses novos estatutos, que serán redactados de xeito que eliminen as dúbidas na presentación de ofertas en 
concursos públicos doutras Administracións. 
 
De calquera xeito, con esta invitación resulta patente que a forma de crecer do Laboratorio de Consumo de 
Galicia para por prestar os seus servizos a outras administracións con competencias en Consumo e que carezan 
de servizos propios de análise e avaliación. 
 
 
 

Analizados Incumpridos

Téxtil 52 1492 176

Mecánico 14 119 26

Eléctrico 4 68 9

Electrónicos

Químico

Outros

TOTAL 70 1679 211

Área do 

Laboratorio
TOTAL

Parámetros
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6.3.7 Proxecto de detección de produtos con risco. 
 
No ano 2013, a Comunidade Autónoma de Galicia foi a segunda comunidade que máis alertas comunicou ao 
sistema estatal de alertas de produtos de consumo non alimentario.  
 

 
 
 
Aínda que neste ano Galicia non se sitúa á cabeza como en anos anteriores, é preciso ter en conta algúns da-
tos: As comunidades autónoma de Madrid e Cataluña capitalizan a meirande parte das notificacións de produto-
res (máis de 35 no 2013 en Madrid), polo que si descontamos estes datos, que non se obteñen das actuación 
de vixilancia do mercado das Autoridades de Consumo, Galicia segue a estar á cabeza das Comunidades Autó-
nomas que detecta produtos inseguros no mercado. 
 
Estes resultados é o resumo dun traballo en equipo entre os servizos centrais do IGC, os servizos de Inspección 
do propio IGC e o Laboratorio de Consumo de Galicia. Coa conxunción dos programas desenvolvidos consegui-
mos 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 produtos 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. 
 
 

6.4 PRÓXIMO AÑO 2014 

 
Este ano, no empeño do Laboratorio por ampliar o abano de ensaios que realiza, va a realizar por primeira vez 
os seguintes ensaios: 
 

- Índice de fluxo magnéticos en imáns de xoguetes 
- Estanqueidade en reloxos water-proof 
- Botóns e broches en roupa infantil coas novas mordazas establecidas nas normas europeas. 

 
O Laboratorio está convencido de que pode proxectar a súa actuación cara outras administracións, máis aló do 

propio IGC ao que pertence e a outros clientes, públicos ou privados. 

O LCG fixa como obxectivos xerais para 2014 os seguintes: 

 Promover a participación do LCG nas actuacións de control de mercado do resto das comunidades au-

tónomas participando na realización dos ensaios e análises das Campañas Nacionais de Inspección e 

Control de Mercado, así como en outras actuacións de ámbito nacional que podan xurdir. Para elo, na 

redacción dos novos estatutos do Instituto Galego de Consumo e da Competencia, incluirase a referen-

cia expresa a capacidade de contratar do laboratorio de Consumo de Galicia.  
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 Proxectar a participación internacional do LCG, xa iniciada coa promoción dos exercicios de intercom-

paración e a participación en foros de expertos da UE, a través da participación nel 8th WORKSHOP 

PROFICIENCY TESTING IN ANALYTICAL CHEMISTRY, MICROBIOLOGY AND LABORATORY MEDICINE. 

 Ampliar a capacidade de análises do LCG mediante o impulso do departamento químico. Para iso é 

preciso desenvolver metodoloxías e posta en funcionamento de procedementos específicos para a do-

tación analítica de que dispón este Laboratorio, e sería necesario unha mínima dotación de persoal que 

asegurara a persistencia no tempo da laboura que con este departamento pretendese iniciar. 

 Participar nas actuacións formativas do IGC a través dun módulo de formación que co título “Ciencia e 

Consumo” atraia á poboación adolescente ao coñecemento técnico do control da seguridade en produ-

tos de consumo. 

 Impulsar un proxecto de márquetin comercial e mellora das nosas canles de comunicación cara aos 

posibles clientes, de xeito que se poda proxectar a imaxe do LCG e se converta nunha opción sólida de 

ensaio para as empresas e particulares que o requiran. 

Tamén neste 2014 o Laboratorio de Consumo de Galicia va a organizar a novena edición do exercicio de inter-

comparación de téxtiles, na que se espera unha participación aínda maior que en anteriores edicións, xa que 
teñen manifestado o sei interese en participar laboratorios dos cinco continentes, coas novas incorporación de 
Marruecos e Australia, ademais dos 20 laboratorios que xa participaron en pasadas edicións e que proveñen de  
Europa , Asia, América do Norte e América do Sur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 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 instrumento 
para canalizar os plans de formación e educación en materia de consumo. 
O obxectivo xeral desta formación é que as persoas consumidoras e usuarias actúen conforme a criterios de 
‘consumo responsable’, é dicir, que coñezan os seus dereitos e a forma axeitada de exercelos, para que, á hora 
de adquirir bens o contratar servizos, sexan tidos en conta y respectados por todos aqueles que interveñen no 
mercado. 
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:  
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 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. 

 
Os datos que se reflicten nesta memoria corresponden á actividade desenvolvida pola Escola Galega de 
Consumo ao longo do ano 2013, 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 2013 caracterizado como en anos anteriores pola austeridade nos orzamentos dispoñibles, derivados da 
situación de crise ao que se sumaron circunstancias especiais que limitaron as actividades da EGC tales como a 
finalización do contrato coa empresa que viña desenvolvendo o servizo de xestión formativa das actividades e a 
nova adxudicación das mesmas no mes de marzo e por tanto unha inactividade dos meses de xaneiro e 
febreiro. 
Por outra parte a incorporación ao espazo físico ocupado pola EGC do persoal do Consello Galego da 
Competencia e a necesidade de realizar as obras de acondicionamento dos espazos que inhabilitaron as 
actividades da EGC os meses de outubro e novembro. 
Todo o anterior debe ser tido en conta á hora de valorar os resultados desta memoria, xa que estamos 
considerando un total de 8 meses de actividade en lugar dos 12 que son habituais. 
O número de usuarios que recibiron formación na EGC de forma directa ao longo do ano 2013 foi de 9.362 
persoas, cifra que , considerando o parágrafo anterior a dividimos por 8 meses de actividade e considerando 
un período de 10 meses de actividade durante o ano 2012 a diferencia de participación está cifrada nun 25,2% 
de incremento para o ano actual.  
Analizando  os datos por tipo de actuación vemos que polo que respecta aos cursos de formación para 
profesionais, o número de participantes cífrase en 227, (157 mulleres e 70 homes) que participaron en 8 cursos 
organizados en colaboración coa EGAP cinco edicións do curso referente á Lei 2/12 de 28 de marzo, Galega de 
Protección Xeral das persoas consumidoras e Usuarias, que xa fora presentada no ano 2012, e dous cursos en 
colaboración co Instituto Nacional del Consumo, un deles en formato de teleformación. 
Este porcentaxe representa o 22,4% de incremento sobre os asistentes a cursos no ano 2012, e o número de 
edicións superior nun 33,3% con respecto ao ano anterior. 
Dato a destacar neste apartado é a realización dúas edicións do curso: Liberación do mercado enerxético da 
electricidade, seguindo a liña de actividade que neste eido ven desenvolvendo o Instituto Galego de Consumo.  
O número de horas lectivas en cursos de profesionais de consumo foi no ano 2013 de 136. 
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: tres cursos 
ofertados a través da plataforma de formación do profesorado PLATEGA: Publicidade, comercio electrónico e o 
curso de iniciación a Plan Proxecta, coa participación de 130 docentes ( 80 mulleres e 50 homes) na 
modalidade e-learnig. O alumnado universitario que participou nas actividades programadas foi un total de 45 
alumnos e alumnas (34 mulleres e 11 homes) nun total de 3 accións formativas, fruto do inicio no ano 2012 da 
colaboración co Instituto de Ciencias da Educación. 
Por último, destacar a formación de formadores a través do simulador de compras para responsables de 
voluntariado e aulas CEMIT, dentro da colaboración asinada coa AMTEGA e o programa de voluntariado dixital. 

Formáronse neste ámbito 12 alumnos e alumnas de 6 aulas CEMIT, 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 121. 
Por último, a realización de 5 reunións de traballo do Proxecto Grundtvig do que é socio o IGC, celebradas en: 
Irlanda, Turquía, Noruega, Eslovaquia e Santiago de Compostela cunha participación global de 127 persoas e 
60 horas lectivas de actividade, que supón un incremento nesta actividade do 400%, xa que o ano 2013 foi o 
central  dentro do período de 2 anos para o desenvolvemento do programa. 
Respecto as actividades de obradoiro propias da EGC, destacar o aumento exponencial desde o ano 2009 dos 
programas Lecer Consumo e InfonadalConsumo, destacando neste último un incremento do 31,4% no número 
de participantes, así como no concurso Consumópolis do 20% de participación con relación ao ano 2012. 
A continuación, ofrécense os datos de actividade do ano 2013 
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7.1 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 das administracións públicas con competencia e 
materia de consumo da mesma ou doutras comunidades autónomas.  
A EGC realizou cursos para profesionais de consumo ao longo do 2013 en colaboración coa Escola Galega de 
Administración Pública (EGAP) e dentro do programa de formación continua que promove o Instituto Nacional 
del Consumo (INC). 
No ano 2013 o Instituto Galego de Consumo realizou os seguintes cursos: 
 
7.1.1 En colaboración coa EGAP 
 

 “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 
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Lugar e datas de celebración: 
Celebrado na Coruña, Lugo, Ourense, Vigo e Santiago de Compostela en cinco edicións nos meses de 
abril a xuño cunha asistencia total de 118 persoas ( 78 mulleres e 40homes) cun total de 40 horas lec-
tivas 

Dentro do programa de Formación Constinua que promove o INC, desenvolveronse os seguintes cursos: 
 “Formación de Formadores” 

Obxectivos: 
 Coñecer e manexar ferramentas en contornos virtuais que permitan a aprendizaxe a través de inter-

net, mediante unha plataforma específica que a faga posible. 
 Utilizar diferentes ferramentas de comunicación tanto asícronas como síncronas aplicables na acción ti-

torial a distancia 
 

Lugar e datas de celebración: 
Unha edición en formato de teleformación on-line, nos meses de abril e maio cunha duración de 40 
horas lectivas. 
Participaron un total de 38 persoas (24 mulleres e 14 homes) de 8 comunidades autónomas . 
 

 “ Os subministros básicos: A liberación do mercado enerxético da electricidade”  
 
Obxectivos: 
 Formar a responsables de oficinas de consumo para que podan dar resposta ás demandas dos consu-

midores relacionados coa tarificación eléctrica 
 

Lugar e datas de celebración: 
Celebraronse dúas edicións, en Santiago de Compostela os días 5 e 6 de novembro cunha duración de 
16 horas lectivas.  Participaron un total de 71 persoas (50 mulleres e 21 homes). 

 
 
7.1.2  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: 
Formáronse neste ámbito 12 alumnos e alumnas de 6 aulas CEMIT, 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 121. 
 
7.1.3 Cursos e xornadas dirixidos a alumnado universitario 
 

 Xornadas de presentación do programa e actividades da EGC a alumnado de 4º ciclo da USC nos cam-

pus de Santiago e Lugo ao inicio do curso 2013-2014. 

Participaron un total de 83 persoas, das que 59 o fixeron no campus de Lugo e 24 no campus de San-
tiago de Compostela. 

 Curso sobre Consumo, xénero e educación para alumnado de CCEE programado para o mes de 

novembro que houbo de ser posposto ata o mes de febreiro de 2014 por cuestións de organización da 

USC. 

7.1.4 Programa Europeo Grundtvig para organización de voluntariado en distintos ámbitos de 
actividade 

 Por último, a realización de 5 xuntanzas de traballo do Proxecto Grundtvig do que é socio o IGC, 

celebradas en: Irlanda, Turquía, Noruega, Eslovaquia e Santiago de Compostela cunha participación 

global de 127 persoas e 60 horas lectivas de actividade, que supón un incremento nesta actividade do 

400%, xa que o ano 2013 foi o central  dentro do período de 2 anos para o desenvolvemento do 

programa. 
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7.2 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 2013 foron as seguintes: 
 
7.2.1 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. 
 
7.2.2 Formación para profesorado participante en proxectos escolares: 
Dentro do Plan Proxecta, no que participa o IGC, realizaronse distintas actividades formativas dirixidas ao 
profesorado participante: 

 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 

7.2.3 Consumopolis-9 
Participaron nesta convocatoria,  un total de 233 equipos, constituídos por cinco alumnos e alumnas, que fan 
un total de 1.165 alumnos e alumnas fronte e fronte aos 189 equipos do ano 2012  e os 93 equipos 
participantes no ano 2011, o que supón un incremento de participación dúas terceiras partes en relación ao ano  
2011. Estos equipos estiveron coordinados por 97 docentes  fronte aos 75 profesoras/es, do ano 2011  e os 25 
do ano 2011,o que supón unha participación de máis do 150% 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  Cataluña . 
 

 

227 

83 

248 

Cursos para profesionais, 
universitarios e voluntariado 

cursos para profesionais
de consumo

cursos para alumnado
universitario

cursos e actividades
voluntariado



 
 

 

 37 

 
 
7.2.4 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 1935 persoas fronte ás 1.652 do ano 2012. 

 
 

 

7.3 Participantes en programas estables, ofertados pola EGC no ano 
2013 
 

PROGRAMA Nº DE PERSOAS USUARIAS 

Programa permanente AKAL 1.365 

LecerConsumo 2013 892 

InfonadalConsumo 2013 1623 
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Formación Platega 175 

Formación de formador@s (CEMIT e Fundación 

E.P.) 

112 

Outras colaboracións formativas 113 

Total 4.301 

 
Como pode observarse, o programa AKAL de formación permanente é no que se formou a un maior número de 

persoas usuarias, seguido do programa InfonadalConsumo 2013, que nesta edición tivo unha moi alta parti-

cipación. O programa Dálle luz á túa factura rexistra un número baixo porque comezou precisamente en febrei-

ro de 2014 e, polo tanto, aínda está a iniciar o seu desenvolvemento. 

 
 

 

 

7.4 Programa “LecerConsumo” 

O Programa LecerConsumo está organizado polo Instituto Galego de Consumo dentro da súa oferta de activi-

dades de consumo responsable para a época estival, e está desenvolvido pola Escola Galega de Consumo. Du-

rante os meses de xullo, agosto e setembro, o programa chegou a 892 persoas usuarias, maioritariamente 

de concellos, asociacións e fundacións espalladas  por toda a xeografía galega. Realizáronse saídas a solicitude 

de 20 concellos galegos, unha fundación, un centro de iniciativas turísticas  e unha asociación1. As actividades 

realizadas foron dirixidas maioritariamente ao público infantil e xuvenil, agás unha charla formativa dirixida ao 

público adulto.  A oferta formativa do programa LecerConsumo 2013, baixo o lema “Este verán achégate a un 

lecer responsable” foi a seguinte: 

1. Criterios para a escolla de xoguetes: xogamos en igualdade. (3 a 9 anos) 

2. Xincana Lecer e Publicidade. (9 a 16 anos) 
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3. Oca: o xogo viaxeiro. (A partir de 16 anos)2 

4. Charla: alternativas para un lecer responsable. (Persoas adultas) 

A actividade “Criterios” realizouse en 23 ocasións. A actividade “Xincana”, en 16 ocasións e impartiuse unha sóa 

charla para persoas adultas. A distribución das actividades de LecerConsumo foi, polo tanto a seguinte: 

As entidades solicitantes máis numerosas foron os concellos (dado que nun grande número estas actividades 

foron recibidas por rapaces e rapazas asistentes a campamentos de verán municipais) , seguidos de fundacións, 

asociacións e un centro de iniciativas turísticas. A representación gráfica do número de persoas usuarias segun-

do entidade solicitante sería:  

 

A actividade “Xincana de lecer e publicidade” realizada dentro do programa Lecer Consumo 2013 remataba coa 

gravación dun vídeo por parte dos rapaces e rapazas participantes e realizado por grupos. O vídeo debía anun-

ciar algún tipo de actividade de lecer que poida realizarse no seu Concello, manexando os conceptos e contidos 

aprendidos. 

Todos estes videos entraron nun concurso a través do Facebook da Escola Galega de Consumo co fin de divul-

gar as actividades realizadas. Estes permaneceron durante un período determinado en exposición pública para 

que os e as seguidoras puideran premer en “gústame”, resultando gañador o equipo con máis “me gusta”: que 

foi o do Concello de Bergondo. Con este concurso pretendeuse dar resposta a dous obxectivos: 

 Dinamizar e incentivar a participación no programa. 

 Contribuír á difusión da páxina de Facebook da EGC e, polo tanto, da actividade da Escola. 

Á entrega de premios acudiron a Presidenta do IGC e a directora da EGC, ademáis da alcaldesa do Concello e 

os/as premiados e familiares, nun acto no que se proxectou un video do programa e se entregaron os premios 

a o grupo gañador. Ao segundo grupo máis votado envióuselle desde a EGC un agasallo pola súa participación 

destacada. 

 
 

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. 
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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 2013 un total de 1.623 persoas fronte ás 1.235 do ano 2012 en 

35 actividades o  que supón un incremento do 31,4% con respecto á participación do ano anterior. 

 

7.9 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. 

Akal é o programa de formación permanente e buque insignia da oferta formativa da EGC. A escola dispón de 

instalacións nas que desenvolver de maneira axeitada os obradoiros propostos, con catro aulas equipadas, unha 

delas destinada á formación mediante ordenadores (para desenvolver obradoiros relacionados coas TICs); outra 

que simula un supermercado, onde desenvolver obradoiros relacionados coa alimentación, os produtos e as 

compras. Outra das aulas é a de publicidade, destinada a traballar os códigos da linguaxe publicitaria así como 

a elaboración propia de anuncios. E por último, contamos con unha aula polivalente, onde se levan a cabo di-

versos obradoiros e charlas como poden ser dereitos e deberes, resolución de conflitos... 

É preciso subliñar que a actividade do programa AKAL foi suspendida total ou parcialmente en diversos momen-

tos do ano do que se da conta no presente informe por dúas razóns diferenciadas: 

a) A atención ás persoas afectadas polas participacións preferentes e subordinadas por parte do IGC, que 

requiriron parte dos espazos. 

b) As obras para a remodelación de espazos derivados da incorporación ao edificio de persoal doutro or-

ganismo. 

Debido a estas causas, en varios momentos se cancelaron reservas para o programa AKAL, o cal repercutiu de 

maneira clara nos resultados do ano.  

Un dos factores que máis incide na participación no programa AKAL é a posibilidade de desprazamento da enti-

dade solicitante, dado que neste programa só se realizan saídas baixo autorización expresa da dirección e por 

motivos razoados. Os centros e entidades da Coruña son os que realizan un maior aproveitamento deste pro-

grama seguidos dos de Pontevedra, e moi de lonxe por Lugo e Ourense, que están claramente infrarrepresen-

tados. 
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Obsérvase que no ano 2013 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. 

 

PERSOAS USUARIAS PROGRAMA AKAL SEGUNDO ENTIDADE SOLICITANTE: 
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No ano 2013, as asociacións de consumidores tiveron unha escasa participación dentro do programa AKAL,  que 
queda claramente definido para centros escolares. 
 

 

7.10 CONVENIOS FORMACIÓN 
 

CONVENIOS DE FORMACIÓN ANO 2013 

Organismo Nome do convenio/acordo contía 

Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria 

 

Este acordo de coordinación entre a Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria e o IGC non foi asinado formalmente pero 
si realizado todo o programa formativo descrito e acordadas as 
actuacións de común acordo 

Sen custe 

Convenio coa USC – 
Facultade de Ciencias da 

Educación 

Convenio para a realización de prácticums e actividades de 
prácticas das titulacións de Ciencias da Educación e a participación 
en distintas actividades de formación dirixidas a alumnado da 
facultade. 

sen  custe 
engadido ás 
accións de 
formación 

Convenio coa AMTEGA  
Para a formación dos responsables e impartición de actividades co 
simulador de compras nas 92 aulas CEMIT, así como actividades 
formativas ao voluntariado dixital 

Sen custe 
engadido 

Indicación Xeográfica 
Protexida Ternera Galega 

Convenio de colaboración entre o IGC e o CRIXP Ternera Gallega, 
para posibilitar a planificación e desenvolvemento de actividades 
dirixidas a informar sobre os aspectos de calidade da carne 
amparada pola denominación.  

sen  custe 
engadido ás 
accións de 
formación 
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8 ACTIVIDADES DE FOMENTO E COOPERACIÓN COAS ORGA-
NIZACIÓNS DE CONSUMIDORES– CONVENIOS DE COLABO-

RACION 

8.1 Axudas ás organizacións de consumidores  

 
 
 
Durante o ano 2013 leváronse a cabo a sinatura dos convenios de colaboración coas Federacións de Consumi-
dores de con contrastada experiencia en campos específicos de actuación , dada a súa especialización e anti-
güidade e coa  oficina de Monforte de Lemos da Asociación de Consumidores CONUMAR, co fin de dar cobertura 
a todos os consumidores de ámbito rural non cubertos polas oficinas das Federacións . Ditos convenios teñen 
como obxectivo  establecer as bases de colaboración, cooperación e coordinación para levar a cabo o apoio das 

actuacións  de atención, información, asesoramento  e mediación nas reclamacións en materia de protección 

dos consumidores nas oficinas coas que conta  a federación na nosa comunidade autónoma .  
 
En total foron 4 convenios  por un total de 105.000 euros  para sufragar gastos de funcionamento cosa seguin-
tes 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. 
 Oficina de Monforte de Lemos da asociación CONUMAR. 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DOS FONDOS DESTINADOS A CONVENIOS CON 

FEDERACIÓNS E ASOCIACIÓNS DE CARÁCTER 
AUTONÓMICO 
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Ademáis dos citados convenios de colaboración, neste ano 2013 procedeuse á convocatoria por primeira vez, 
dunhas axudas destinadas ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para activida-
des de sensibilización, formación e divulgación  en materia se subministro eléctrico por importe a 60.000 euros 
co fin de sufragar  os  gastos xerados polo desenvolvemento do programas de actividades que leven a cabo. 
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Estas axudas concédense para atender aos  gastos xerados polo desenvolvemento de programas de actividades 
que impliquen sensibilización, formación e divulgación que xeneren, no consumidor ós que van dirixidas, un 
grado de coñecemento da problemática da facturación e consumo de subministración eléctrica con fin de adqui-
ran os coñecementos suficientes que lles permitan tomar decisións que redunden nun aforro e racionalidade do 
gasto en consumo eléctrico. 
 
 
 

8.2 Convenios de colaboración 

 
 
No ano 2013 asináronse os seguintes convenios: 
 
 

 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 marco de colaboración entre el Instituto Galego de Consumo y la Confederación Gallega de 

personas con discapacidad (COGAMI), para la realización de actividades al amparo del programa de 
formación y educación de la Escuela Gallega de Consumo. 

 
 

 Convenio marco de colaboración entre el Instituto Galego de Consumo y la Universidad de Santiago de 

Compostela para la realización de actividades de formación e investigación en materia de educación 
para el consumo responsable. 
 

 
 

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

 Convenio de colaboración entre el Instituto Galego de Consumo y la Federación Gallega de Asociacio-
nes de Amas de casa, Consumidores y Usuarios BRÉTEMA para el apoyo de las actuaciones de aten-
ción, información, asesoramiento y mediación en las reclamaciones en materia de protección de los 
consumidores en las oficinas con las que cuenta en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
 

 Convenio de colaboración entre el Instituto Galego de Consumo y la Federación Gallega de Eurocon-
sumo para el apoyo de las actuaciones de atención, información, asesoramiento y mediación en las re-
clamaciones en materia de protección de los consumidores en las oficinas con las que cuenta en la 
Comunidad Autónoma de Galicia 

 
 

 Convenio de colaboración entre el Instituto Galego de Consumo y la Federación de Usuarios y Consu-
midores independientes de Galicia FUCIGA para el apoyo de las actuaciones de atención, información, 
asesoramiento y mediación en las reclamaciones en materia de protección de los consumidores en las 
oficinas con las que cuenta en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 

 
 

 Convenio de colaboración entre el Instituto Galego de Consumo y la Asociación de Consumidores y 
Usuarios En marcha CONUMAR para el apoyo de las actuaciones de atención, información, asesora-
miento y mediación en las reclamaciones en materia de protección de los consumidores en la oficina 
con la que cuenta en la localidad de Monforte de Lemos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


