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Resolución R 1/2016 – Licitación publica seguridade Concello de Lugo  
 
 
 
 
Pleno: 
D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 
D. Fernando Cachafeiro García, vocal 
 
 
En Santiago de Compostela, a 6 de xuño de 2016. 
 
 
O Consello Galego da Competencia (CGC), coa composición arriba expresada e sendo 
relator D. Fernando Cachafeiro García, ditou a seguinte Resolución no Expediente S 
10/2014 iniciado en virtude dunha denuncia presentada polo Concello de Lugo fronte á 
empresa Alcor Seguridade, SL por supostas prácticas restritivas da competencia, de 
conformidade coa Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia (LDC). 
 
 

ANTECEDENTES DE FEITO 
 

 
1. O 9 de xullo de 2014, A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo aprobou 
a contratación, entre outros, do servizo de vixilancia do fogar de transeúnte 
municipal. 

 
2. Ao concurso presentáronse tres empresas, resultando as seguintes ofertas: 

 
a) Vixilancia Integrada, SA: 104.081,58 € 

 
b) Compañía de Protección e Vixilancia Galaica, SA: 107.665,80 € 

 
c) Alcor Seguridade, SL, actual adxudicataria do servizo: 99.207,90 € 

 
3. A mesa de contratación recibiu unha denuncia da mercantil Compañía de 

Protección e Vixilancia Galaica, SA na que se indica que:  
 

“Os salarios que figuran nos pregos do concurso, correspondentes aos 
traballadores que prestan os seus servizos no fogar do transeúnte, son 
totalmente falsos, xa que devanditos salarios foron inflados co único fin de 
evitar o acceso e presentación doutras empresas á licitación”. 

 
4. O 4 de setembro de 2014, a mesa de contratación adoptou a seguinte resolución: 

 
“Á vista do manifestado pola empresa Compañía de Protección e Vixilancia 
Galaica, SA os membros da mesa de contratación acordan suspender a 
decisión sobre a adxudicación do lote 1 (fogar do transeúnte) mentres por 
parte dos servizos municipais competentes realícense as investigacións 
necesarias en orde a comprobar se o manifestado por esta empresa é certo, 
posto que de ser así debería supoñer a desistencia do procedemento e a 
súa repetición”.   
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5. O 3 de novembro de 2014, a Intervención do Concello de Lugo emitiu un informe 

sobre a comparación das nóminas presentadas por Alcor Seguridade en relación 
coas nóminas do persoal que presta servizos no fogar do transeúnte e os datos 
salariais achegados pola citada empresa previamente á elaboración do prego de 
cláusulas administrativas particulares, no que se indica o seguinte: 

 
“Os traballadores XXX  e XXX  perciben as retribucións estipuladas nas 
táboas de 2012 do convenio de empresa, que establece que para os anos 
2013 e 2014 non existirá ningún incremento. En cambio, na desagregación 
de custos presentado previamente á elaboración do prego que facilita a 
empresa, así como no cadro resumen dos custos salariais dos tres vixiantes 
que foron solicitados para incluír no anexo do prego, a empresa inclúe os 
custos salariais tomando o convenio estatal para o 2014. 
 
Así, as diferenzas mensuais existentes dos principais pluses, entre as 
nóminas achegadas pola empresa en data 8 de outubro de 2014 tras a 
solicitude efectuada polo Concello e os datos que facilitou a empresa 
previamente á elaboración do prego o 14 de abril de 2014 son: 
 

 
 
En termos anuais, existe unha diferenza global en concepto de salario bruto 
e Seguridade Social de 21.889,79 €, entre as cantidades achegadas pola 
empresa o 14 de abril e os datos calculados das nóminas presentadas no 
rexistro o 8 de outubro de 2014, sen considerar as porcentaxes de gastos 
xerais, nin o beneficio industrial nin o IVE correspondente”. 

 
6. O 26 de novembro de 2014, a Xunta de Goberno do Concello de Lugo decidiu 

desistir do procedemento en relación co lote 1 (fogar do transeúnte) e convocar 
unha nova licitación. Así mesmo, decidiu dar traslado dos feitos ao Consello 
Galego da Competencia por se puidesen ser constitutivos dunha infracción á 
normativa de defensa da competencia. Sobre o particular, o acordo da Xunta de 
Goberno sinala o seguinte:  
 

“O artigo 3 (da LDC) refírese ao falseamento da competencia por actos 
desleais. 
 
De todo o relatado anteriormente pode concluírse que estamos ante un acto 
de competencia desleal tendo en conta que a empresa Alcor facilitou ao 
Concello de Lugo unha información falsa sobre os custos laborais dos 
traballadores subrogabeis que poderían inducir claramente a erro a todos os 
licitadores interesados no contrato de referencia ofertando un prezo non 
adecuado ao custo do servizo”. 

 
7. Á vista da información remitida polo Concello de Lugo, o 8 de xaneiro de 2015 a 

XXX XXX XXX 
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Subdirección de Investigación acordou incoar expediente sancionador fronte 
Alcor Seguridade. 

 
8. Requirida para achegar información, a empresa Compañía de Protección e 

Vixilancia Galaica, no seu escrito do 2 de marzo de 2015, manifesta o seguinte:  
 

“Devanditos salarios (dos traballadores a subrogar) non poden ser reais, xa 
que a licitación máxima para o citado servizo é de 94.915,65 euros, IVE non 
incluído no citado importe, os salarios dos traballadores a subrogar 
comunicados á administración e que figuran no anexo IV das bases de 
liquidación do presente escrito ascende a suma dos mesmos á cantidade de 
89.335,40, incrementando nos supostos pluses de arma e custos de 
seguridade social nos que só estes supoñerían un incremento de 
aproximadamente 27.693 euros, que sumados aos custos salariais ascende 
á cantidade de 117.028,40 euros, é dicir, 22.112,75 euros por encima do 
prezo da licitación máxima, e todo iso sen calcular o custo de avais e 
restantes custos empresariais”. 

 
9. No seu escrito do 9 de marzo de 2015, a empresa Alcor Seguridade, manifesta 

–fundamentalmente- o seguinte:  
 

“1º.- Que quen ten que facer os cálculos para determinar o prezo máximo 
de licitación é a propia administración; non é responsabilidade desta 
empresa facer os cálculos nin determinar aquel importe. 
 
2º.- Que os cálculos que fixo esta empresa e que pasou á administración 
son (salvo erro aritmético) substancialmente iguais aos resultantes dos 
cálculos realizados polo técnico da administración. 
 
3º.- Que se Alcor pasase os prezos conforme ao que realmente cobran os 
seus traballadores (ao aplicarse a dous deles o convenio propio da empresa 
Alcor), ningunha outra empresa do sector puidese sequera igualar aqueles 
prezos de licitación, por rexerse polo convenio estatal do sector que, como 
se viu, manexa uns prezos notablemente superiores. 
 
4º.- Que precisamente para non prevalecerse desa lícita vantaxe 
competitiva, os prezos que pasou esta empresa á administración, foron os 
do convenio estatal, prezos conforme aos cales calquera empresa do sector 
pode licitar. 
 
(…) 
 
6.º- Que acusar a esta empresa de que “devanditos salarios foron inflados 
co único fin de evitar o acceso e presentación doutras empresas á devandita 
licitación, carece de todo sentido e é absurdo en si mesmo, cando estamos 
nun procedemento de licitación no que, precisamente un dos criterios que 
máis bareman é a baixada de prezos… Se estivesen inflados, mellor para a 
empresa Compañía de Protección e Vixilancia Galaica, SA e as outras 
concorrentes, pois maior baixada de prezos sobre o máximo de licitación 
poderían facer e, maiores posibilidades terían de ser adxudicatarias”. 

  
10. Unha vez recibido o escrito presentado por Compañía de Protección e Vixilancia 

Galaica, Alcor Seguridade presentou o 25 de marzo de 2015 un novo escrito de 
alegacións no que, ademais suxerir algún trato privilexiado por parte do Concello 
de Lugo coa mercantil denunciante, afirma o seguinte: 
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“Nos folios 78 e 79 do expediente de contratación contéñense dous 
documentos remitidos pola empresa Alcor Seguridade ao Concello de Lugo 
e, referidos aos custos do persoal que viña prestando o servizo conforme ao 
convenio sectorial das empresas de seguridade (do cal se achega como 
documento 1 copia), os pluses que tiñan recoñecidos e as súas condicións 
persoais de antigüidade (…). 
 
Pois ben, se se analiza devanditos documentos e as táboas salariais do 
convenio colectivo aplicable naquel momento, pódese comprobar que non 
hai falsidade algunha no cálculo, que devanditos salarios son reais”.  

 
11.  A Xunta de Goberno do Concello de Lugo volveu sacar a concurso o servizo de 

vixilancia do fogar do transeúnte municipal. En data do 2 de setembro de 2015, 
a Xunta de Goberno do Concello de Lugo acordou adxudicar á mercantil Alcor 
Seguridade devandito servizo por importe de 81.990 máis IVE para a primeira 
anualidade (99.207,90 IVE incluído). 

 
12. A Subdirección de Investigación do CGC formulou o Prego de concreción de 

feitos o 10 de decembro de 2015, no que se afirma o seguinte:  
 

“As actuacións realizadas e a documentación achegada ao expediente 
permitiu constatar que os prezos achegados pola empresa imputada 
axústanse á realidade, na medida en que reflicten o contido do 
pronunciamento xudicial que recoñeceu o plus de perigo dos traballadores 
que desenvolvían a súa actividade nos servizos contratados e obxecto de 
nova licitación, e que así o considerou o Concello de Lugo, como entidade 
pública contratante, que resolveu adxudicar á empresa denunciada o 
correspondente contrato de prestación de servizos”. 

 
13. En virtude do anterior, conclúe que: 

 
“Á vista da documentación obrante no expediente, a SUBDIC entende que 
non queda acreditada a existencia de práctica prohibida polo artigo 1 LDC, 
nin ningunha infracción da normativa de defensa da competencia, nos 
termos previstos pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 
competencia”. 

 
14. O 12 de xaneiro de 2016, a Subdirección de Investigación elevou ao Pleno do 

Consello Galego da Competencia Proposta de Resolución, na que se afirma o 
seguinte: 
 

“A instrución desenvolvida pola SUBDIC, tras a incoación do oportuno 
expediente sancionador para garantir adecuadamente os dereitos das 
partes, non permitiu concluír, con todo, que o feito esencial da investigación, 
ou que a información achegada pola denunciada non era correcta, senón 
que, ao contrario, respondía en realidade ao que en cumprimento dun 
pronunciamento xudicial resultaba aplicable aos traballadores que serían, 
no seu caso, obxecto da subrogación”. 

 
15.  En virtude do anterior, a Subdirección de Investigación elevou ao Pleno a 

seguinte proposta de resolución: 
 

“Tras a análise da documentación contida no expediente, o SUBDIC solicita 
que o Pleno do Consello Galego da Competencia: 
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ÚNICO. Declare que non resulta acreditada a existencia de práctica 
prohibida, nos termos recolleitos nos artigos 1, 2 e/ou 3, da LDC por parte 
da entidade denunciada, Alcor Seguridade, SL.”. 

 
16. O 29 de marzo de 2016, o Pleno do Consello Galego da Competencia adoptou 

os seguintes acordos:  
 

“PRIMEIRO.- Precisar a cualificación xurídica dos feitos por considerar que 
a subministración de información que puidese reputarse falsa por parte do 
actual adxudicatario ao órgano de contratación, é susceptible de ser 
cualificado como un acto de falseamento da competencia por actos desleais, 
contrario ao artigo 3 da LDC. 
 
SEGUNDO.- Someter a cualificación xurídica aos interesados e á 
Subdirección de Investigación para que, no prazo de 15 días, formulen as 
alegacións que estimen oportunas.  
 
TERCEIRO.- Instar á Subdirección de Investigación para que, no prazo de 
sete días desde a adopción do presente acordo, realice as seguintes 
actuacións complementarias: 
 
a) Instar a Alcor Seguridade para que remita á Subdirección de Investigación 
as contas anuais correspondentes aos exercicios 2013, 2014 e 2015. 
 
b) Instar a Alcor Seguridade para que remita á Subdirección de Investigación 
os pronunciamentos xudiciais que, no seu caso, ditáronse respecto das 
condicións laborais dos tres traballadores afectados pola subrogación en 
caso de cambio de titular do servizo (D. XXX , D. XXX  e D. XXX). 
 
CUARTO.- Suspender o prazo máximo para resolver desde a data de 
adopción do presente Acordo, polo tempo necesario para realizar as 
actuacións complementarias antes mencionadas e, no seu caso, para a 
práctica da proba interesada polas partes”.  

 
17. En resposta aos mencionados acordos, o 3 de maio de 2016 a representación 

de Alcor Seguridade presentou un escrito no que reitera a opinión de que a 
información facilitada pola empresa ao órgano de contratación era correcta, á 
vez que interesa a práctica de proba testifical e solicita a celebración de vista 
ante o Pleno do CGC. 
 

18. O 26 de maio de 2016, o Pleno do Consello Galego da Competencia adoptou o 
acordo de levantar a suspensión do prazo máximo para resolver, segundo o 
disposto no artigo 36 da LDC. 
 

19. O Pleno de Consello Galego da Competencia deliberou sobre este asunto na 
súa reunión do 2 de xuño de 2016.  

 
20. Son interesados, no presente expediente, os seguintes: 

- Concello de Lugo 
- Alcor Seguridade 
- Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia 

 
 

 

http://www.consellogalegodacompetencia.es/


 Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5  
 15707 Santiago de Compostela 
 Tfno.: 981 957 561. Fax: 981 957 560 
 www.consellogalegodacompetencia.es  

  

6 
 

 
FEITOS PROBADOS 

 
 

21. Conforme ao Prego de Concreción de Feitos notificado ás partes e reproducido 
na Proposta de Resolución elevada ao Pleno do Consello Galego da 
Competencia, considérase acreditados e relevantes para a resolución deste 
expediente os feitos seguintes: 

 
22.  En xullo de 2014, o Concello de Lugo presentou un concurso público para a 

contratación do servizo de vixilancia, entre outros, no denominado fogar do 
transeúnte municipal. 
 

23.  Alcor Seguridade, ata entón adxudicataria do devandito servizo, facilitou ao 
órgano de contratación información sobre as condicións dos contratos dos 
traballadores en caso de subrogación do contrato a favor dun novo 
adxudicatario, en cumprimento do artigo 120 TRLCSP. Dita información resulta 
necesaria para permitir a avaliación dos custos laborais que implicaba tal 
medida. Obra no expediente (folio 21) o documento en virtude do cal Alcor 
Seguridade remitiu ao Concello de Lugo a información sobre os custos de 
persoal dos tres traballadores con dereito a subrogación, baseados no convenio 
nacional de seguridade 2012-2014. 
 

24. Un das empresas participantes no concurso, Compañía de Protección e 
Vixilancia Galaica, presentou denuncia ante a mesa de contratación na que 
manifesta que os salarios que figuran nos pregos do concurso, correspondentes 
aos traballadores que prestan os seus servizos no fogar do transeúnte eran 
totalmente falsos, pois foran inchados co único fin de evitar o acceso e 
presentación doutras empresas á devandita licitación. 

  
25. Feitas as oportunas investigacións polos órganos municipais, a Xunta de 

Goberno do Concello de Lugo constatou que existía unha discrepancia entre o 
custo do servizo facilitado pola empresa ao órgano de contratación para formular 
o prego de contratación, en data do 14 de abril de 2014, e o custo real dos 
traballadores que se deriva das nóminas facilitadas pola empresa, a requirimento 
do Concello, en data do 8 de outubro de 2014. En termos anuais, existe unha 
diferenza de salario bruto e Seguridade Social de 21.899,79 € (sen IVE) entre o 
custo facilitado pola empresa ao órgano de contratación e o custo real dos 
traballadores suxeitos a subrogación. 

 
26. Con estes antecedentes, a Xunta de Goberno do Concello de Lugo decidiu 

desistir do procedemento para adxudicar o servizo de vixilancia e convocar unha 
nova licitación. Así mesmo, decidiu dar traslado dos feitos ao Consello Galego 
da Competencia por se puidesen ser constitutivos dunha infracción a normativa 
de defensa da competencia. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 

 
Primeiro: Obxecto da resolución 

 
27.  O presente expediente ten por obxecto determinar se a subministración de 

información falsa ao órgano de contratación, respecto do custo dos traballadores 
suxeitos a subrogación obrigatoria, pode supoñer un falseamento da 
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competencia por actos desleais sancionado no artigo 3 da Lei de Defensa da 
Competencia.  
 
Segundo: Cuestións previas 

 
28.  A representación de Alcor Seguridade, no seu escrito do 3 de maio de 2016, 

interesou a práctica de proba testifical e a celebración de vista ante o Pleno de 
Consello de Defensa da Competencia. 
 

29. O artigo 51 da LDC faculta ao Pleno do CGC para ordenar, de oficio ou a 
instancia de parte, a práctica de proba distintas das xa practicadas ante a 
Subdirección de Investigación, así como a celebración de vista. Non procede 
realizar ningunha das devanditas actuacións tendo en conta que a actividade 
probatoria realizada pola Subdirección de Investigación foi exhaustiva e permitiu 
reunir todos os elementos de xuízo necesarios para que o Pleno poida adoptar 
unha decisión no presente expediente. 
 
Terceiro: Falseamento da competencia por actos desleais   
 

30.  O artigo 3 da LDC establece a prohibición de actos de competencia desleal que 
por falsear a libre competencia afecten o interese público. Do tenor literal do 
precepto dedúcese que incorren na devandita prohibición as condutas que 
cumpran os tres requisitos seguintes: a) constitúan un acto de competencia 
desleal; b) que falsee a libre competencia; e c) afecte o interese público. A 
doutrina maioritaria considera que desde un punto de vista substantivo estamos 
en presenza de dúas condicións: a) un acto de competencia desleal que b) afecta 
o interese público por falsear significativamente a competencia no mercado.  
 

31. En consecuencia, debemos analizar se a conduta acreditada constitúe un acto 
de competencia desleal de conformidade coa Lei de Competencia Desleal e, 
posteriormente, se a conduta, por falsear a competencia, afecta o interese 
público protexido pola LDC. Con carácter previo, no apartado seguinte 
examinaremos o mercado relevante, tanto desde o punto de vista do produto, 
como xeográfico.  

 
Cuarto: Mercado relevante 

 
32.  A delimitación do mercado relevante é unha cuestión esencial na maioría dos 

expedientes antitrust, ben sexa para establecer que unha empresa detenta unha 
posición dominante nos termos do art. 2 da Lei de Defensa da Competencia 
(LDC), ben para determinar se unha conduta colusoria é susceptible de ter 
efectos restritivos da competencia, segundo dispón o art. 1 LDC. Por este motivo, 
existe unha ampla base doutrinal para a delimitación dos mercados, entre a que 
cabe destacar a Comunicación da Comisión Europea sobre o mercado relevante 
que, á súa vez, fundaméntase na xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión 
Europea. 

 
33.  Desde o punto de vista do produto, o mercado de referencia comprende “a 

totalidade dos produtos e servizos que os consumidores consideren 
intercambiables ou substituíbles en razón das súas características, ou o seu 
prezo ou do uso que se prevé facer deles” (parágrafo 7º da Comunicación). 

 
34. Como sinala a Subdirección de Investigación, no presente caso, o mercado de 

produto circunscríbese aos servizos de seguridade privada. O sector dos 
servizos de seguridade privada foi obxecto de análise por parte das autoridades 
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de competencia en distintas ocasións (entre outros, Informe do Servizo de 
Defensa da Competencia, do 4 de abril de 2005, no Expediente N-05021 
Prosegur/Nordés). En tales precedentes faise referencia, en primeiro lugar, ao 
sector de subministración de servizos de seguridade amparados na Lei 23/1992, 
do 30 de xullo, de Seguridade Privada e no Real Decreto 2364/1994, do 9 de 
decembro, que aproba o Regulamento de desenvolvemento da citada Lei. De 
acordo co artigo 5 da mesma, as empresas de seguridade privada poden prestar 
unha serie de servizos que quedan agrupados en tres áreas de actividade: a) 
servizos de vixilancia, consistentes na protección de persoas, bens e/ou 
establecementos por medio de vixiantes habilitados para o efecto polo Ministerio 
do Interior; b) servizos de transporte e manipulación de fondos, que inclúen, 
ademais do transporte, a custodia, clasificación e depósito de diñeiro e títulos 
valores; e c) servizos de alarma e sistemas de seguridade, tanto electrónicos 
como físicos, así como a explotación de centrais de alarma e a súa comunicación 
as Forzas e Corpos de Seguridade, e a prestación de servizos de resposta 
diferentes aos fornecidos polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. No 
presente expediente os servizos obxecto de licitación pública limítanse aos da 
primeira categoría. 
 

35.  Desde o punto de vista xeográfico, o mercado de referencia “comprende a zona 
na que as empresas afectadas desenvolven actividades de subministración dos 
produtos e de prestación dos servizos de referencia, na que as condicións de 
competencia son suficientemente homoxéneas e que pode distinguirse doutras 
zonas xeográficas próximas debido, en particular, a que as condicións de 
competencia nela prevalécentes son sensiblemente distintas a aquelas” 
(parágrafo 8º da Comunicación). 

 
36.  No caso que se nos presenta, mercado xeográfico correspóndese co mercado 

local, o concello de Lugo, ao que se circunscriben os efectos da conduta 
examinada. 

 
Quinto: Conduta desleal 

 
37. O artigo 15 da Lei de Competencia desleal sanciona como acto de competencia 

desleal a infracción de normas. O precepto distingue dous supostos en función 
do tipo de norma que resultou infrinxida. Dun lado, cando se trata de normas que 
“teñen por obxecto a regulación da actividade concorrencial”, a mera infracción 
das mesmas constitúe un acto de competencia desleal. Doutro lado, cando 
estamos en presenza de normas que non revisten dita natureza, a infracción só 
se reputa desleal cando a conduta antixurídica xera unha vantaxe competitiva 
significativa para o infractor da que non gocen os que cumpriron coa legalidade. 
 

38. Respecto diso, a sentenza do Tribunal Supremo do 17 de febreiro de 2011 
dispón que: 
 

“Dous son as infraccións tipificadas no articulo 15 da Lei 3/1991 . En ambas 
o comportamento desleal presupón a infracción de normas xurídicas, nun 
sentido material. Pero así ́ como no suposto descrito no apartado 2 as 
mesmas han de ter por obxecto a regulación da actividade concorrencial, 
isto é, han de estar destinadas directamente a cumprir a función de ordenar 
o mercado e disciplinar as condutas competitivas de quen nel participan, as 
normas ás que se refire o suposto do apartado 1 non integran o 
ordenamento concorrencial, razón pola que lexislador -que non pretende 
sancionar como desleal toda clase de violación normativa- esixe que a 
infracción xere en beneficio do infractor unha vantaxe competitiva, da que, 
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por iso mesmo, non gozarán quen optase por cumprir o mandato legal por 
aquel desatendido - respecto diso, sentenzas 512/2005, do 24 de xuño , 
1348/2006, do 29 de decembro e 311/2007, do 23 de marzo-. Só neste 
suposto a conduta ilícita enténdese que afecta ao correcto funcionamento 
do mercado, falseándoo. 
 
Nun caso -o previsto no apartado 2-, considérase que o normal 
desenvolvemento do sistema concorrencial sofre coa mesma infracción, 
mentres que no outro -o previsto no apartado  - a causa da perturbación non 
é esta, senón a obtención dun beneficio do que non dispoñen os axentes 
cumpridores, pois non se toleran as vantaxes competitivas obtidas co 
incumprimento de normas xerais.” 

 
a) Infracción do artigo 120 TRLCSP 
 

39. O artigo 120 do Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (aprobado 
polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, en diante TRLCSP) 
impón ao actual adxudicatario dun contrato público a obrigación de facilitar ao 
órgano de contratación información sobre as condicións dos contratos dos 
traballadores aos que afecte a subrogación obrigatoria. O tenor literal do 
precepto é o seguinte:  
 
“Naqueles contratos que impoñan ao adxudicatario a obrigación de subrogarse 
como empregador en determinadas relacións laborais, o órgano de contratación 
deberá facilitar aos licitadores, no propio prego ou na documentación 
complementaria, a información sobre as condicións dos contratos dos 
traballadores aos que afecte a subrogación que resulte necesaria para permitir 
a avaliación dos custos laborais que implicará tal medida. A estes efectos, a 
empresa que viñese efectuando a prestación obxecto do contrato para adxudicar 
e que teña a condición de empregadora dos traballadores afectados estará 
obrigada a proporcionar a referida información ao órgano de contratación, a 
requirimento deste”. 
 

40. Como sinala, entre outras, a Xunta Consultiva de Canarias no seu Informe 
2/2013 titulado Alteración das condicións laborais do traballadores obxecto de 
subrogación, causa directa e suficiente para a non formalización do contrato, a 
finalidade do artigo 120 TRLCSP radica en que:  
 

“os licitadores conten con todos os datos necesarios para realizar unha 
adecuada e completa avaliación dos custos das prestacións obxecto do 
contrato, de tal forma que dispoñan de todos os factores a ter en conta para 
presentar as súas proposicións económicas axustadas á realidade das 
características e circunstancias específicas do contrato para adxudicar”. 
 

41.  En efecto, para poder presentar das súas respectivas ofertas económicas, os 
licitadores deben coñecer o custo real das prestacións obxecto do contrato, o cal 
se ha de facer constar no prego de condicións formulado polo órgano de 
contratación. Se o custo do servizo que figura no prego é inferior ao custo real, 
os licitadores presentarán ofertas demasiado baixas que –no seu caso- pode 
levarlles a desistir do contrato. Se como sucedeu no presente expediente, os 
licitadores presentarán ofertas excesivamente elevadas pois, como é lóxico, 
ningunha empresa ofertará prezos por baixo do custo de prestación do servizo. 
En consecuencia, cabe afirmar que o cumprimento da obrigación de informar 
sobre os custos do servizo, que o artigo 120 TRLCSP impón ao actual titular do 
servizo, é un factor esencial que permite o correcto funcionamento do concurso 
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público. 
 

42.  No caso que se nos presenta, Alcor Seguridade incumpriu a súa obrigación de 
facilitar ao órgano de contratación información sobre as condicións do 
traballadores obxecto de subrogación ao facilitar uns custos laborais superiores 
aos que tiña en realidade. Segundo as estimacións do técnico de intervención 
do Concello de Lugo que obran no expediente, e que non foron controvertidas 
pola representación de Alcor, o salario anual dos tres traballadores obxecto de 
subrogación (incluídas as contribucións á Seguridade Social) facilitados pola 
empresa era 21.899,79 superior ao salario real que devanditos traballadores 
tiñan e que se ve reflectido nas nóminas percibidas.  

 
43. Debe terse en conta, ademais, que o custo salarial –no presente asunto- supón 

o custo máis importante –practicamente o único- dada a natureza do servizo: o 
coidado por medio de vixiantes dun local municipal. É dicir, a información falsa 
facilitada por Alcor incide sobre un elemento esencial do concurso, como é o 
custo dos traballadores. 

 
44. A resultas da información falsa remitida por Alcor, o órgano de contratación 

formulou un prego de condicións cun prezo do servizo excesivamente elevado 
(“inchado” en palabras do denunciante). Devandito prezo provocou, á súa vez, 
que as empresas licitadores presentarán ofertas artificialmente elevadas, dada 
a relación que necesariamente existe entre o custo do servizo e a oferta do 
licitador. Por contra, Alcor Seguridade presentou unha oferta economicamente 
inferior, baseada no custo real do servizo, que unicamente dita empresa coñecía 
ao enganar ao órgano de contratación. A resultas de todo iso, Alcor Seguridade 
presentou a oferta máis baixa que presumiblemente lle permitiu gañar o 
concurso, en aplicación do principio da oferta economicamente máis vantaxosa, 
de non mediar a denuncia de Compañía de Protección e Vixilancia Galaica, SA 
e a dilixencia da mesa de contratación do Concello de Lugo. 

 
Alegacións de Alcor Seguridade 

 
45.  A representación de Alcor Seguridade, no seu escrito do 9 de marzo de 2015, 

recoñece expresamente que os custos facilitados ao órgano de contratación non 
se corresponden o que realmente cobran os traballadores suxeitos a 
subrogación. En concreto, manifesta que “se Alcor Seguridade pasase os prezos 
conforme ao que realmente cobran os seus traballadores (ao aplicarse a dous 
deles o convenio propio da empresa Alcor) ningunha empresa do sector puidese 
igualar aqueles prezos (…) por rexerse polo convenio estatal do sector” (o 
subliñado é noso).  

 
46. Posteriormente, no seu escrito do 25 de marzo de 2015, Alcor Seguridade 

parece desdicirse da anterior afirmación ao indicar que “se se analiza devanditos 
documentos e as táboas salariais do convenio colectivo aplicable naquel 
momento, pódese comprobar que non hai falsidade algunha no cálculo, que 
devanditos salarios son reais”. É dicir, a empresa expedientada suxire que se 
compare a información fornecida pola empresa ao Concello, coa que resulta do 
convenio colectivo estatal, cando en realidade o que hai que comparar é o custo 
real dos traballadores, co custo facilitado por Alcor Seguridade ao órgano de 
contratación. É aí onde reside a falsidade. 

 
47.  Alcor Seguridade sostén, así mesmo, que a información facilitada é veraz 

porque está baseada no convenio colectivo estatal do sector. A empresa ignora, 
con todo, que o artigo 120 TRLCSP impón ao actual concesionario a obrigación  
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de informar das “condicións dos contratos dos traballadores aos que afecte a 
subrogación”, para que os potenciais licitadores poidan avaliar os custos 
salariais vinculados ao servizo públicos. É dicir, o prestador de servizos actual 
debe informar da situación real dos traballadores, aquela que resulta das 
nóminas que perciben, non da que resulte de aplicar un ou outro convenio 
colectivo. Os potenciais licitadores xa coñecen o convenio colectivo estatal que 
rexe o sector, o que necesitan saber –para presentar as súas ofertas- é as 
condicións laborais dos traballadores que veñen prestando o servizo obxecto de 
licitación pública e en cuxos contratos deberán *subrogarse por imperativo legal. 

 
48. Doutra banda, a empresa obxecto do expediente afirma que facilitou á 

Administración contratante os prezos do convenio estatal, en lugar dos reais, 
“para non prevalecerse desa lícita vantaxe competitiva”. O argumento non se 
sostén porque, como dicimos, a falsidade efectuada por Alcor Seguridade atenta 
contra o proceso competitivo mesmo, dificultando a presentación de ofertas por 
parte de empresas competidores, privándolles da posibilidade de competir en 
igualdade de condicións co actual prestador do servizo, coñecedor dos custos 
reais do servizo. 

 
49.  Ademais diso, Alcor Seguridade argumenta que non se sustenta a denuncia 

presentada por Compañía de Protección e Vixilancia Galaica porque é incerto 
que inflase os custos salariais para evitar o acceso e presentación doutras 
empresas á licitación: “se estivesen inflados mellor para a empresa Compañía 
de Protección e Vixilancia Galaica e as outras concorrentes, pois maior baixada 
de prezos sobre o máximo de licitación poderían facer e maiores posibilidades 
terían de ser adxudicatarios”. Ao noso entender, resulta indubitado que Alcor 
Seguridade inchou o prezo da licitación, dada a íntima relación que existe entre 
o prezo que figura no prego e o custo do servizo. Sucede, con todo, que o resto 
de empresas concorrentes non se poden beneficiar da alza do devandito prezo 
porque cren que o prezo do contrato que figura no prego de condicións está 
baseado nos custos reais do servizo. En consecuencia, as empresas tentarán 
presentar ofertas á Administración con rebaixas respecto do prezo máximo 
fixado por esta, pero ditas rebaixas nunca poderán alcanzar ás que presente 
Alcor Seguridade, que é o único licitador que coñece o custo real do servizo. 
  

50.  Finalmente, a representación da empresa expedientada sostén que a 
discrepancia entre a información facilitada ao órgano de contratación e o custo 
salarial real explícase polo recoñecemento dun complemento salarial (o plus de 
armas ou plus de perigo consolidado) aos seus traballadores. O argumento non 
se sostén se se ten en conta que a discrepancia entre a información facilitada á 
Administración contratante e a realidade non se debe só ao mencionado plus de 
armas, senón tamén –e sobre todo- ao salario base dos traballadores, así como 
aos pluses de transporte, vestiario e perigo. En efecto, segundo derívase do 
minucioso informe elaborado pola intervención do Concello de Lugo, as  
diferenzas entre a realidade e os datos achegados por Alcor son as seguintes: 
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51.  Así pois, aínda que é certo que Alcor Seguridade ten que abonar o plus de 
armas aos tres traballadores, en lugar de a un, subsistiría unha substancial 
diferenza entre o comunicado e a realidade a teor das diferenzas existentes 
polos conceptos “salario base mes” e “plus transporte, vestiario e perigo”. En 
concreto, deixando ao carón o plus de armas, no caso de D. XXX. en concepto 
de salario base e outros pluses, apréciase un sobrecusto de 78,67 euros ao mes, 
ou o que é o mesmos 944,04 euros ao ano. No caso dos outros dous 
traballadores, D.XXX . e D. XXX  o sobrecusto mensual, en concepto de salario 
base e outros pluses, é de 203,97 cada un, é dicir 2.447,64. En definitiva, Alcor 
Seguridade inflou o custo laboral (excluído o tema do plus de armas) 3.391,68 
euros anuais. 
 

52.  En definitiva, á vista dos numerosos argumentos mencionados, cabe concluír 
que Alcor Seguridade falseou o custo dos traballadores sometidos a subrogación 
obrigatoria, incumprindo o disposto no artigo 120 TRLCSP. 

 
A Proposta da Subdirección de Investigación 

 
53. A Subdirección de Investigación acordou o arquivo do expediente ao apreciar 

que non existían indicios de infracción de “os artigos 1, 2 e/ou 3 da Lei de 
Defensa da Competencia”. 
 

54. Tras constatar a discrepancia entre os custos laborais facilitados por Alcor 
Seguridade ao Concello de Lugo e os custos reais do traballadores obxecto de 
subrogación, a Subdirección de Investigación considera que dita discrepancia 
explícase por “o contido dun pronunciamento xudicial que recoñeceu o plus de 
perigo dos traballadores que desenvolven a súa actividade nos servizos 
contratados”. 

 
55. Respecto da devandita aseveración cabe afirmar que –como tivemos ocasión de 

indicar anteriormente (parágrafos 50-51) aínda que fosen certas as afirmacións 
de Alcor Seguridade respecto do plus de armas aos tres traballadores, subsiste 
a discrepancia entre o comunicado e a realidade a teor das diferenzas existentes 
polos conceptos “salario base mes” e “plus transporte, vestiario e perigo”. En 
definitiva, a información facilitada é falsa e non foi explicada no expediente como 
por erro apreciou a Subdirección de Investigación. 

 
56. Doutra banda, a Subdirección de Investigación –no Prego de Concreción de 

Feitos- fundamenta a decisión de arquivar o expediente na decisión do Concello 
de Lugo de “adxudicar á empresa denunciado o correspondente contrato de 
prestación de servizos”. Discrepamos rotundamente con esta apreciación. O 
Concello de Lugo, á vista das evidencias existentes de que Alcor Seguridade 
incumprira o artigo 120 do TRLCSP, viciando todo o procedemento competitivo, 
adoptou o acordo de deixar deserto o concurso. Posteriormente, convocou un 

XXX XXX XXX 

http://www.consellogalegodacompetencia.es/


 Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5  
 15707 Santiago de Compostela 
 Tfno.: 981 957 561. Fax: 981 957 560 
 www.consellogalegodacompetencia.es  

  

13 
 

novo concurso no que resultou elixida Alcor Seguridade. Descoñecemos se 
nesta segunda ocasión Alcor Seguridade informou correctamente os custos 
salariais á Administración contratante, pois non é obxecto do presente 
expediente, pero en todo caso o que resulta innegable é que dita decisión nada 
ten que ver co resultado do caso que nos incumbe.  

 
57. O Concello de Lugo actuou coa máxima dilixencia ao comunicar ao Concello 

Galego da Competencia as súas sospeitas de condutas desleais que puidesen 
vulnerar o artigo 3 LDC, dando así cumprimento ao disposto a previsión contida 
no artigo 23.3 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector 
público autonómico, de acordo co cal: 
 

“Os órganos de contratación, a Xunta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Galicia e  os órganos competentes para resolver o recurso 
especial referido no artigo 40 do texto refundido da Lei de contratos do sector 
público notificáranlle á Comisión Galega da Competencia calquera feito, do 
que teñan coñecemento no exercicio das súas funcións, que poidan 
constituír infracción da lexislación de defensa da competencia. En particular, 
comunicarán calquera indicio do acordo, decisión ou recomendación 
colectiva, práctica concertada ou conscientemente paralela entre os 
licitadores que teñan por obxecto, produza ou poida producir o  efecto de 
impedir, restrinxir ou falsear a competencia no proceso de contratación”. 

 
58. Con todo, dita comunicación non ha de impedir, de ningún xeito, que o Concello 

poida convocar un novo concurso público pois pola contra estaríase privando 
aos usuarios do fogar do transeúnte dun servizo necesario como é o de 
vixilancia. Agora ben, a eventual resolución deste segundo concurso carece de 
efectos sanatorios respecto dos vicios nos que puidese incorrer a empresa 
denunciada no expediente que vimos examinando. 
 

59. Polas razóns que acabamos de expoñer, tampouco cabe estimar a alegación de 
Alcor Seguridade no sentido de que a adxudicación do segundo concurso supón 
unha sorte de “anuencia (sequera tácita) coa proposta de arquivo do presente 
expediente sancionador” (véxase a alegación terceira do escrito presentado o 3 
de maio de 2015). En efecto, ambos os concursos son independentes de 
maneira que a adxudicación do segundo á empresa aquí expedientada, non 
supón –de ningún xeito- que a falsidade que estamos a examinar fose ratificada 
polo órgano de contratación.  

 
b) Norma que ten por obxecto a regulación da actividade concorrencial 
 

60. No caso que se nos presenta, entendemos que o Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público ten por obxecto ordenar o mercado de 
aprovisionamento de bens e servizos por parte das Administracións Públicas e 
disciplinar as condutas competitivas dos licitadores que participan no mesmo. 
En apoio desta tese cabe invocar o disposto no artigo 1 TRLCSP o cal, baixo a 
rúbrica “obxecto e finalidade”, dispón que “a presente Lei ten por obxecto regular 
a contratación do sector público, a fin de garantir (…) a salvagarda da libre 
competencia e a selección da oferta economicamente máis vantaxosa”.  
 

61. Idéntica natureza cabe predicar do precepto infrinxido que ten como función 
facilitar información aos potenciais licitadores dos custos do contrato público 
para que estes poidan preparar a súa oferta económica en igualdade de 
condicións ás que ten o vixente contratista. Así o sinala, entre outras, o xa 
comentado informe 2/2013 da Xunta Consultiva de Canarias, no cal se afirma o 
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seguinte: “a finalidade do art. 120 do TRLCSP radica en que os licitadores (…) 
dispoñan de todos os factores a ter en conta para presentar as súas proposicións 
económicas axustadas á realidade das características e circunstancias 
específicas do contrato para adxudicar”. 

 
62. En definitiva, o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público -e máis 

concretamente o seu artigo 120- teñen por obxecto regular a actividade 
concorrencial no marco da contratación pública de bens e servizos e, por 
conseguinte, a infracción do mesmo constitúe per se un acto de competencia 
desleal por infracción de normas. 

 
63. E aínda no caso de que non se apreciase tal natureza do artigo 120 TRLCSP, a 

conclusión á que haberiamos de chegar sería a mesma tendo en conta que a 
conduta enganosa realizada por Alcor Seguridade xeroulle unha vantaxe 
competitiva significativa (o coñecemento dos custos reais do servizo) da que non 
gocen os rivais que cumpriron coa legalidade (non coñecen devanditos custos 
e, por conseguinte, están en inferioridade para preparar as súas respectivas 
propostas económicas), por iso é polo que tamén se cumpriría o disposto no 
artigo 15.1 da LCD. 

 
Sexto: Afección do interese público por falsear significativamente a 
competencia 
 

64. O artigo 3 da LDC esixe, así mesmo, que como consecuencia da conduta desleal 
prodúzase un falseamento da libre competencia que, ademais afecte o interese 
público. Segundo a doutrina reiterada da Comisión Nacional dos Mercados e a 
Competencia o relevante a estes efectos é se as condutas analizadas, actos 
incardinados nas condutas sancionadas pola Lei de Competencia desleal, teñen 
un potencial de distorsión da competencia que implique unha afectación do 
interese público tutelado (por todas Resolución do 11 de xuño de 2012, Expte. 
S/0304/10 ENDESA). 
 

65. En primeiro lugar, debe terse en conta que a falsidade da información facilitada 
ao órgano de contratación é susceptible de afectar directamente a capacidade 
de elección e a toma de decisións por parte das empresas que potencialmente 
poidan presentarse á licitación do Concello de Lugo. En efecto, as condicións 
laborais dos traballadores suxeitos a subrogación constitúe un factor 
determinante do prezo do servizo que figura no prego de condicións, o cal á súa 
vez condiciona a realización das ofertas que poden presentar os licitadores. Por 
conseguinte, ao inflar o prezo do servizo, Alcor Seguridade provocou que o resto 
de licitadores presentasen ofertas excesivamente elevadas, o que lle permitise 
facerse co contrato ao presentar a oferta economicamente máis vantaxosa polo 
mesmo, de non mediar a denuncia doutro dos licitadores e a dilixente actuación 
da Xunta de Goberno do Concello de Lugo. 

 
66. En segundo termo, nos termos que vimos comentando a conduta de Alcor 

Seguridade repórtalle de forma inmediata unha vantaxe competitiva sobre o 
resto dos licitadores pois mentres que os primeiros valoraban as súas ofertas 
con apoio nuns custos salariais artificialmente elevados, a segunda puido 
presentar a súa oferta, inferior, porque coñecía que os custos do prego eran 
superiores aos condicións laborais reais dos traballadores suxeitos a 
subrogación obrigatoria. 

 
67. En terceiro lugar, o impacto da conduta enganosa sobre a competencia e o 

prexuízo do interese público derívase da afectación dun órgano da 
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Administración Local. A contratación de bens e servizos por parte da 
Administración debe guiarse polo principio de competencia, o que redunda en 
beneficio da propia Administración,  que obtén prezos e condicións mellores 
cando hai competencia efectiva entre os licitadores, como no das propias 
empresas, que poden acceder a contratos coa Administración en igualdade de 
condicións que o resto dos operadores. 

 
68. En cuarto lugar, a conduta denunciada resulta contraria aos principios que han 

de rexer a contratación pública de bens e servizos. Como é coñecido, o lexislador 
vén realizando nos últimos anos un enorme esforzo para modernizar a normativa 
que rexe a contratación no sector público de maneira que se maximice a 
eficiencia no aprovisionamento de bens e servizos por parte da Administración. 
Condutas como a que se examina no presente procedemento, dirixida a 
manipular a contratación dun servizo por parte dunha Administración Local, 
atenta directamente contra o devandito impulso normativo, o que sen dúbida 
permite concluír que a conduta falsea a competencia en prexuízo do interese 
público. 

 
69. En definitiva, o engano efectuado por Alcor falsea a libre competencia por canto 

afecta á capacidade de competir doutros operadores e alteran o funcionamento 
dos mercados de aprovisionamento público de bens e servizos, limitando dita 
capacidade e afectando o interese público. 
 
Sétimo: Duración da infracción 

 
70. O contrato tiña unha duración de dous anos, prorrogable anualmente, ata un 

máximo de dúas anualidades por iso é polo que podemos concluír que a 
duración potencial da conduta é de catro anos. 
 
Oitavo: Responsabilidade 
 

71. En consonancia cos principios xerais que rexen o Dereito administrativo 
sancionador, o art. 63.1.b LDC esixe que as empresas sexan autores, de forma 
neglixente ou deliberada, das condutas previstas na LDC. Sobre o particular, a 
sentenza da Audiencia Nacional do 9 de febreiro de 2004, relativa ao Colexio de 
Avogados de Jerez de la Frontera, dispón que: “como diciamos na nosa 
sentenza do 2 de febreiro de 2004, antes citada, no presente caso a claridade 
da norma reguladora da prestación de servizos profesionais no territorio 
nacional, é clara e terminante, regula directamente os requisitos de tal exercicio, 
e establece un réxime concreto para o mesmo, por iso a dilixencia esixible do 
Colexio, engloba a aplicación do novo réxime que polos seus termos non requiría 
dun desenvolvemento normativo ulterior para a súa aplicación nin reviste unha 
especial complexidade na súa interpretación. Concorreú pois, polo menos, 
neglixencia na conduta”. 
 

72. A normativa que regula a contratación pública é clara no sentido de recoñecer a 
necesitar de garantir o principio de libre competencia entre as empresas 
interesadas en prover de bens ou prestar servizos á Administración. Así o 
recoñece, entre outros, o artigo 1 do TRLCSP, en cuxa virtude “A presente Lei 
ten por obxecto regular a contratación do sector público, a fin de garantir que a 
mesma se axusta aos principios de liberdade de acceso ás licitacións, 
publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e 
igualdade de trato entre os candidatos, e de asegurar, en conexión co obxectivo 
de estabilidade orzamentaria e control do gasto, unha eficiente utilización dos 
fondos destinados á realización de obras, a adquisición de bens e a contratación 
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de servizos mediante a esixencia da definición previa das necesidades para 
satisfacer, salvagárdaa da libre competencia e a selección da oferta 
economicamente máis vantaxosa”. Nestas condicións cabe esixir a Alcor 
Seguridade que fose máis dilixente á hora de cumprir o preceptuado na norma 
contravenida, absténdose de falsear o concurso para a prestación do servizo de 
seguridade no fogar do transeúnte do Concello de Lugo.  
  

73. No seu escrito do 9 de marzo de 2015, Alcor Seguridade alega na súa descargo 
que “quen ten que facer os cálculos para determinar o prezo máximo de licitación 
é a propia administración; non é responsabilidade desta empresa facer os 
cálculos nin determinar aquel importe”. Esta afirmación supón ignorar as regras 
básicas que guían o procedemento de contratación previsto na TRLCSP e, máis 
concretamente, o disposto no seu artigo 120 en cuxa virtude a empresa que vén 
prestando o servizo obxecto do contrato debe proporcionar a información (sobre 
as condicións dos contratos dos traballadores aos que afecte a subrogación) ao 
órgano de contratación, o cal á súa vez debe facilitarlla aos licitadores, “no propio 
prego ou na documentación complementaria”. É dicir, o órgano de contratación 
limítase a comunicar aos licitadores a información facilitada polo adxudicatario, 
de maneira que a falsidade da información de ningún xeito pode imputárselle ao 
órgano de contratación que a comunica, senón ao adxudicatario que lla facilita. 

 
74. En segundo lugar, no mencionado escrito, a representación de Alcor seguridade 

tamén argumenta que “os cálculos que fixo esta empresa e que pasou á 
administración son (salvo erro aritmético) substancialmente iguais aos 
resultantes dos cálculos realizados polo técnico da administración”. Dita 
afirmación non se sostén pois, como vimos indicando, a mesa de contratación 
do Concello de Lugo non realiza cálculo algún, senón que exerce de mero 
transmítente da información facilitada polo adxudicatario aos licitadores para que 
estes poidan valorar adecuadamente as súas ofertas. É máis, aínda que a 
Administración actuante realizase algún cálculo, o lóxico é que coincidise cos 
realizados por Alcor Seguridade, tendo en conta que devanditos cálculos 
realizáronse partindo dos mesmos datos (falsos) facilitados por esta. 
 
Noveno: Sanción 

 
75.  A conduta anticompetitiva acreditada neste expediente constitúe un 

falseamento da competencia por actos desleais prohibido polo art. 3 da LDC, 
que o art. 62.3 c) da mesma Lei cualifica como unha infracción grave. 
 

76. Segundo o disposto no artigo 63.1b) as infraccións graves sancionaranse “con 
multa de ata o 5% do volume de negocios total da empresa infractora no 
exercicio inmediatamente ao da imposición da multa”. Segundo a conta de 
perdas e ganancias remitida por Alcor Seguridade, o seu volume de negocio 
durante o ano 2015 foi de 9.821.576 euros, por iso é polo que a multa o límite 
máximo da multa para impoñer sexa de 491.078 euros. 
 

77. O art. 64 LDC establece unha serie de criterios que se deben ter en conta para 
a determinación da sanción, entre os que se inclúen aspectos tales como a 
dimensión e características do mercado afectado (letra a), o alcance e a duración 
da mesma (letras c e d) e os beneficios ilícitos obtidos como consecuencia da 
infracción (letra f). 

 
78. O mercado afectado é o de aprovisionamento de servizos de seguridade por 

parte do Concello de Lugo, no que a conduta da empresa expedientada ha 
impedido o normal desenvolvemento da competencia. A conduta ten unha 
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duración potencialmente elevada por canto estamos en presenza dun contrato 
de dous anos, prorrogables por un prazo adicional de dous anos, ata alcanzar 
un total de catro anos.  

 
79.  Respecto do alcance da infracción, entendemos que a conduta de Alcor 

Seguridade é grave por cando afecta á contratación pública de bens e servizos. 
Estamos en presenza dunha actividade na que o lexislador veu realizando un 
denodado esforzo para modernizar os procedementos de contratación para así 
aumentar a competencia no aprovisionamento de bens e servizos por parte da 
administración. Deste aumento da competencia benefícianse todos os cidadáns 
por canto permite ás diferentes administracións públicas pagar prezos mellores 
polos bens e servizos que contratos. E tamén se benefician as empresas, 
potenciais licitadores públicos, que poden acceder a contratos coa 
Administración nas mesmas condicións que os seus rivais. Por este motivo, 
cremos que unha conduta como a que se nos presenta, que atenta contra o 
funcionamento competitivo da contratación pública, reviste unha especial 
gravidade que debe ser tida en conta á hora de graduar a sanción.  

 
80.  A sentenza do Tribunal Supremo do 29 de xaneiro de 2015 veu clarificar os 

criterios para cuantificar o importe das multas pola infracción do Dereito da 
competencia, destacando que un aspecto fundamental a ter en conta é o 
beneficio ilícito obtido coa conduta anticompetitiva. Esta doutrina foi xa 
confirmada en sentenzas posteriores do Tribunal Supremo do 3 de febreiro de 
2015 e 27 de febreiro de 2015.  

 
81. Polo que respecta á necesidade de que a multa alcance, polo menos, o beneficio 

que ilicitamente obtivese o infractor, entendemos que Alcor Seguridade 
beneficiouse dun prezo máis elevado polo servizo de seguridade do que gozase 
de non mediar conduta desleal pola súa banda. Para cuantificar o devandito 
beneficio extra, cabe acudir ao segundo concurso aprobado polo Concello de 
Lugo para a provisión do servizo de seguridade que vimos comentando e que foi 
finalmente adxudicado á empresa Alcor Seguridade. Pois ben, se se compara o  
prezo do primeiro concurso falseado pola empresa obxecto do presente 
expediente e o prezo do segundo expediente no que, a xuízo do órgano de 
contratación, non existen indicios de conduta desleal, obsérvase que a 
Administración obtivo unha substancial rebaixa. Seguindo esta liña de 
argumentación, no concurso falseado, Alcor Seguridade fíxose co contrato 
cunha oferta de 99.207,90 € (sen IVE), mentres que no segundo en réxime de 
libre competencia resultou adxudicataria por importe de 81.990,00 € (sen IVE). 
É dicir, o falseamento do procedemento de licitación supúxolle a Alcor un 
enriquecemento ilícito de 17.217 euros que, multiplicados polos catro anos de 
vixencia que podería chegar a ter o contrato, reflicte un beneficio ilícito de 68.868 
euros, cantidade na que se cuantifica a sanción no presente procedemento. 
 

82. Devandito importe considérase igualmente axustado a teor do resto das 
circunstancias concorrentes –en especial, o grave alcance da conduta e a súa 
duración-, sen que, por razóns de prudencia, a sanción exceda da parte baixa 
do  arco sancionador que, no presente caso, podería alcanzar os mencionados 
491.078 euros. 
 

 
En consecuencia, o Consello Galego da Competencia coa composición recollida ao 
principio, vistos os preceptos citados e os demais de xeral aplicación, 
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RESOLVE 
 
PRIMEIRO: Declarar acreditada a existencia dunha infracción do artigo 3 da Lei de 
Defensa da Competencia consistente en facilitar ao órgano de contratación información 
falsa sobre as condicións dos contratos dos traballadores sometidos a subrogación, co 
consecuente falseamento da competencia no concurso público convocado polo 
Concello de Lugo para a prestación do servizo de seguridade do fogar do transeúnte. A 
mencionada conduta constitúe unha restrición grave da Lei de Defensa da 
Competencia, a teor do disposto na letra c) do parágrafo 3º do artigo 62 da LDC. 
 
SEGUNDO: Declarar responsable da devandita infracción á mercantil Alcor Seguridade, 
SL. 
 
TERCEIRO: Impoñer a Alcor Seguridade, SL unha multa de 68.868 euros. 
 
CUARTO: Intimar a Alcor Seguridade, SL para que en diante abstéñase de cometer 
prácticas como as sancionadas. 
 
QUINTO: Instar á Subdirección de investigación para que vixíe e coide do cumprimento 
íntegro desta resolución. 
 
 
 
Comuníquese esta Resolución á Subdirección de Investigación do Consello Galego da 
Competencia e notifíquese aos interesados, facéndolles saber que contra a mesma non 
cabe recurso algún en vía administrativa, podendo interpoñer recurso contencioso-
administrativo no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a 
contar desde a súa notificación. 
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