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Resolución R 2/2017 – Contrato público de subministro de caldeiras 

Pleno: 

 

D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 

D. Fernando Cachafeiro García, vogal 

 

En Santiago de Compostela, a  21 de xullo de 2017 

 

 

 

A Comisión Galega da Competencia (CGC), coa composición arriba indicada e 
sendo relator D. Francisco Hernández Rodríguez, ditou a seguinte Resolución no 
expediente S 16/2016 – Contrato público de subministro de caldeiras, iniciado de 
oficio pola Subdirección de investigación da CGC, ante a posible existencia de 
prácticas prohibidas pola Lei de Defensa da Competencia realizadas polas 
empresas “Acende Enerxía, SL” e “Protosolar, SLU” en relación coa convocatoria 
por parte do “Instituto Galego da Calidade Alimentaria” (INGACAL), un organismo 
público dependente da Xunta de Galicia, de dous expedientes de contratación 
pública para o subministro, instalación e posta en funcionamento de dúas caldeiras 
de pellets.    

 

  ANTECEDENTES DE FEITO 

 

1.  En data 24 de outubro de 2016 tivo entrada no Rexistro da CGC o oficio e a 
documentación remitida polo organismo público dependente da Xunta de Galicia 
“Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)”, ao abeiro do disposto no 
Artigo 23.3 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público 
autonómico, conforme ao que “Os órganos de contratación, (...) notificaranlle á 
Comisión Galega da Competencia calquera feito, do que teñan coñecemento no 
exercicio das súas funcións, que poida constituír infracción da lexislación de 
defensa da competencia. En particular, comunicarán calquera indicio de acordo, 
decisión ou recomendación colectiva, práctica concertada ou conscientemente 
paralela entre os licitadores que teña por obxecto, produza ou poida producir o 
efecto de impedir, restrinxir ou falsear a competencia no proceso de contratación.” 

2. Na documentación achegada á CGC se da conta dos seguintes feitos.  O 
INGACAL convocou dous expedientes de contratación pública  para o “subministro, 
instalación e posta en funcionamento dunha caldeira de pellet”, no Centro de 
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Investigacións forestais de Lourizán (CIFL) (Expediente SU 03/2016) e no Centro 
de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) (Expediente SU 02/2016]). No 
primeiro concurso (Lourizán) foi seleccionada a empresa Acende Enerxía, SL, 
quedando Protosolar, SLU, en segundo lugar. No outro concurso (Mabegondo) o 
resultado foi o inverso, resultando seleccionada a empresa “Protosolar SLU, e 
quedando “Acende Enerxía SL en segundo lugar. Posteriormente, ambas 
empresas renunciaron á adxudicación ao non presentar en prazo a documentación 
que se lles requiriu ás que resultaron mellor valoradas, e a licitación adxudicouse 
as empresas que quedaron en segundo lugar que, nesta ocasión, si presentaron a 
documentación requirida. Deste xeito, cada unha das empresas resultou 
adxudicataria dun contrato para a adxudicación dunha caldeira, pero non daquel no 
que fixo a mellor oferta senón no que quedou en segundo lugar, co conseguinte 
sobre custe para a Administración galega.  

3. De xeito máis detallado, a tramitación dos referidos contratos foi a seguinte:  

Expediente SU 03/2016. Subministro, instalación e posta en funcionamento dunha 
caldeira de pellet para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL) no 
Centro de Investigacións forestais de Lourizán (CIFL).  

O órgano de contratación do INGACAL aprobou un expediente de gasto de 
99.745,67 € (IVE incluído) con cargo a: 
Aplicación orzamentaria 13.A2.561A.6230 
Código do proxecto: 2016-00011 Equipamentos térmicos de biomasa. 
Ofertas avaliadas 
 

EMPRESA 
OFERTA 
ECONÓMICA  
(sen IVE) 

OFERTA 
ECONÓMICA  
(con IVE) 

IMPORTE 
TOTAL 

Acende Enerxía, SL 65.499,00 € 13.754,79 € 79.253,79 € 
Protosolar, SLU 69.365,00 € 14.566,65 € 83.931,65 € 
Resolve Enerxía, SL 
RSOLUE 75.024,40 € 15.755,12 € 90.779,52 € 

Forestación Galicia, 
SA FORESGA 79.629,44 € 16.722,18 € 96.351,62 € 

 

4. O 14 de setembro de 2016, a Mesa de Contratación realizou proposta de 
adxudicación do contrato a Acende Enerxía, SL e outórgalle pazo de 5 días hábiles 
para presentar a documentación necesaria para facer efectiva a contratación. 

5. Acende Enerxía, SL presentou, o 20 de setembro de 2016, a documentación 
requirida salvo o xustificante orixinal de ter depositado a garantía definitiva na Caixa 
Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia. Se informou á empresa da necesidade de 
presentar este xustificante. 
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6. O 22 de setembro de 2016, Acende Enerxía, SL presentou escrito de Renuncia: 
por motivos de loxística, dita empresa non está interesada na execución da obra 
obxecto do procedemento e renuncia formalmente á mesma. Non presentou 
orixinal do xustificante do depósito da garantía definitiva. 

7. O 27 de setembro de 2016, a Mesa de Contratación propuxo ao órgano de 
contratación de INGACAL a adxudicación do contrato do expediente 03/2016 á 
empresa Protosolar, SLU por 83.931,65 € (IVE incluído). Na mesma data presenta 
a documentación necesaria e acredita p depósito de garantía definitiva por 3.274,95 
€. 

8. O 28 de setembro de 2016, o órgano de contratación de INGACAL adxudica o 
contrato a Protosolar, SLU por 83.931,65 € (IVE incluído). 

9. Esta adxudicación supuxo un encarecemento de 4.677,86 € (83.931,65 - 
79.253,79), un 5,90% máis sobre a adxudicación inicial. 

10. Expediente SU 02/2016. Subministro, instalación e posta en funcionamento 
dunha caldeira de pellet para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL) 
no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM).  

O órgano de contratación do INGACAL aprobou un expediente de gasto de 
107.484,30 € (IVE incluído) con cargo a: 

Aplicación presupostaría 13.A2.561A.6230 

Código del proxecto: 2016-00010 Equipamentos térmicos de biomasa.  

Ofertas avaliadas 
 

EMPRESA 
OFERTA 
ECONÓMICA  
(sen IVE) 

OFERTA 
ECONÓMICA  
(con IVE) 

IMPORTE 
TOTAL 

Protosolar, SLU 74.617,20 € 15.669,61 € 90.286,81 € 
Acende Enerxía, 
SL 75.499,00 € 15.854,79 € 91.353,79 € 

Forestación 
Galicia, SA 
FORESGA  

76.704,70 € 16.107,99 € 92.812,69 € 

Resolve Enerxía, 
SL RSOLUE 86.860,60 € 18.240,73 € 105.101,33 € 

11. O 14 de setembro de 2016, a Mesa de Contratación realiza proposta de 
adxudicación do contrato a Protosolar, SLU e outórgalle pazo de 5 días hábiles para 
presentar a documentación necesaria para facer efectiva a contratación. 
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12. Protosolar, SLU non presentou a documentación requirida para que se lle 
puidera adxudicar o contrato. Requiríuselle ao segundo licitador (Acende Enerxía, 
SL) para que aportase a documentación. 

13. O 27 de setembro de 2016, a Mesa de Contratación propuxo a órgano de 
contratación de INGACAL a adxudicación do contrato do expediente 02/2016 á 
empresa Acende Enerxía, SL por 91.353,79 € (IVE incluído).  

14. O 28 de setembro de 2016, o órgano de contratación de INGACAL adxudica o 
contrato a Acende Enerxía, SL por 91.353,79 € (IVE incluído).  

15. Esta adxudicación supuxo un encarecemento de 1.066,98 € (91.353,79 – 
90.286,81), un 1,18% máis que la adxudicación inicial.  

16. Como consecuencia do anterior, cada unha das empresas resultou finalmente 
adxudicataria na licitación na  que a súa oferta fora a segunda mellor valorada, o 
que supuxo que en ambos os dous expedientes o prezo final de licitación fora máis 
elevado. 

17. En resposta a un requirimento da Subdirección de investigación, o Secretario 
Técnico do INGACAL, aportou detalles adicionais relativos á tramitación dos 
referidos expedientes e manifestou de xeito expreso que no mes de setembro 
personáranse na sede do organismo os representantes de ambas as dúas 
empresas (D. XXXX, de PROTOSOLAR, SLU, e D. XXXX, de ACENDE Enerxía, 
S.L.), que solicitaran manter unha reunión co referido funcionario , na súa condición 
de secretario técnico do organismo convocante dos referidos contratos. 

18. En relación con dita reunión, o secretario técnico do INGACAL afirmou que: 

“Neste período creo recordar que o luns 19 de setembro personáronse nas oficinas 
do INGACAL  os representantes das empresas XXXX, PROTOSOLAR SLU e 
XXXX, ACENDE Enerxía, SL, e solicitaron falar comigo como secretario técnico do 
INGACAL. Nesa reunión as empresas amosan as dificultades  que se lles aveciñan  
para cumprir os contratos dos que resultaran adxudicatarios e a súa maior 
facilidade para cumprir o contrato no que figuran en segundo lugar na lista de 
baremacións. As dificultades non so teñen que ver coa realización da prestación 
senón co mantemento das instalacións en que ambas empresas ofrecen 60 meses 
de garantía en ambos contratos adicionais aos 24 meses obrigados pola lexislación 
. Así plantexan que para a empresa ACENDE Enerxía, S.L con domicilio social en 
Santiago é máis fácil dar servizo nas instalacións do CIAM en Abegondo e para a 
empresa PROTOSOLAR, SLU con domicilio social en Pontevedra é máis fácil dar 
servizo no CIFL en Pontevedra. 

Pola nosa parte expoñemos que non consideramos viable esa opción e que iso 
causaría un prexuízo para o INGACAL e para a Xunta de Galicia ao ter un 
incremento nos prezos a pagar polo subministro. Eles argumentaron que de non 
ser así poderían correr incluso perigo a realización dos contratos  xa que non 
disporían de medios para realizalos no prazo fixado nos pregos. Así mesmo ofrecen 
a posibilidade de compensar a administración polas perdas obtidas. Desde o 



	

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

COMISIÓN GALEGA 
DE COMPETENCIA 
 

  
   

 	

5	
 

INGACAL cometamos que non vemos posibilidade de facer iso, que na nosa 
opinión deben realizar os contratos dos que resultaron adxudicatarios e que de non 
facelo así poderían ser sancionados por parte da Xunta de Galicia  e que poderían 
ver prexudicados os seus intereses ao non respectarse as condicións ofertadas en 
primeira instancia”.   

19. Trala citada reunión e como consta na documentación dos referidos 
expedientes de contratación pública, ningunha das mencionadas empresas 
presentou a documentación que lles foi requirida na  licitación na que cada unha 
dela fora cualificada en primeiro lugar e, facéndoo, non obstante, na que figuraban, 
cada unha delas, en segundo lugar, o que supuxo que en ambos os dous 
expedientes o prezo final de licitación fora máis elevado que o inicialmente 
determinado no proceso selectivo e cada unha das empresas resultara 
adxudicataria dun dos dous contratos, distinto do que figuraba inicialmente como 
adxudicatario. 

20. Tras analizar a documentación recibida do INGACAL, a Subdirección de 
Investigación decidiu incoar expediente sancionador a “Acende Enerxía SL” e a 
“Protosolar SLU” e en data 12 de xaneiro de 2017, ditouse prego de concreción de 
feitos (PCF), que foi notificado aos denunciados. 

21. En data 04.02.2017 presentáronse alegacións ao PCF por parte de Protosolar, 
SLU, e o 06.02.2017, por Acende Enerxía, SL. , e o 25 de abril do 2017 a 
Subdirección de Investigación presentou a proposta de resolución ao Pleno do 
consello galego da Competencia. 

 

FEITOS PROBADOS 

 

22. Conforme ao Prego de Concreción de Feitos notificado ás partes e reproducido 
na Proposta de Resolución elevada ao Pleno da Comisión Galega da Competencia, 
considéranse acreditados e relevantes para a resolución deste expediente os feitos 
seguintes: 
23. As empresas denunciadas, Acende Enerxía, SL e Protosolar, 
SLU],concorreron, xunto con outros licitadores a dous expedientes de licitación 
pública convocados polo INGACAL para o “subministro, instalación e posta en 
funcionamento dunha caldeira de pellet”, no Centro de Investigacións forestais de 
Lourizán (CIFL) (Expediente SU 03/2016) e no Centro de Investigacións Agrarias 
de Mabegondo (CIAM) (Expediente SU 02/2016]). 
 
24. Cada unha das referidas empresas presentou a oferta máis valorada en un dos 
contratos, mentres que no outro resultou valorada en segundo lugar. 
 
25. Os representantes de ambas as dúas empresas mantiveron unha reunión 
conxunta co secretario técnico do organismo convocante das dúas licitacións, no 
que lle manifestaron o seu interese común en intercambiar os contratos de xeito 
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que cada un deles resultara adxudicatario e executase aquel no que quedaron 
cualificados en segundo lugar e non aquel no que a súa proposta fora a primeira 
seleccionada. 
 
26. Na referida reunión, o secretario técnico do INGACAL manifestou a os 
representantes de ambas empresas que o que pretendían facer era contrario á Lei 
e provocaría un prexuízo económico ao organismo convocante, polo que tiñan que 
respectar os resultados das licitacións. A pesar de  iso, ningunha das empresas 
achegou a documentación necesaria para formalizar os contratos nos que as súas 
respectivas propostas foran as primeiras cualificadas, mestres que sí o fixeron, trala 
non presentación da documentación por parte da outra empresa, no contrato no 
que a súa oferta fora a segunda cualificada que pasou, deste xeito, en cada un dos 
casos, a ser a primeira trala renuncia da outra empresa a aportar a documentación 
que lle foi requirida. 
 
27. O comportamento simétrico de ambas as dúas empresas permitiulles obter a 
adxudicación dun contrato a cada unha delas, obtendo un prezo superior ao que 
percibirían si cada unha delas tivera presentado a documentación no contrato no 
que a súa oferta fora a mellor avaliada. 
 
28. Esta práctica ten suposto un encarecemento global nas dúas adxudicacións de 
5.744,84 € (4.677,86, no Expediente SU 03/2016 e 1.066,98, no Expediente SU 
02/2016). 

 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 

Primeiro: obxecto da resolución 

29. A presente resolución ten por obxecto determinar se o acordo entre dúas 
empresas para renunciar as licitacións nas que cada unha de elas quedou en 
primeiro lugar para aceptar aquelas nas que quedaron en segundo lugar, 
intercambiando así as licitacións entre elas co conseguinte prexuízo económico 
para a Administración convocante, que ve como ambos contratos son adxudicados 
as empresas que quedaron en segundo lugar, con propostas cun coste maior que 
as que foran baremadas  en primeiro lugar  pode constituír un acordo restritivo da 
competencia prohibido polo artigo primeiro da Lei de defensa da Competencia 

Segundo:  A colusión entre licitadores na contratación pública 

30. A realización de prácticas anticompetitivas entre licitadores na contratación 
pública, especialmente a colusión, e unha práctica que cada ano ten un elevado 
custe para as arcas públicas. A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia 
e organizacións supranacionais como a OCDE teñen posto de manifesto en 
diversos informes a necesidade de que as autoridades de competencia loiten para 
erradicar estas prácticas na medida do posible. Os acordos entre licitadores para 
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repartirse concursos públicos constitúe unha das condutas típicas neste eido que é 
contraria ao artigo primeiro da Lei de defensa da competencia. 
 
31. A normativa que regula a contratación pública recoñece a necesidade de 
garantir a libre competencia entre as empresas que participan en licitacións para 
prover de bens ou prestar servizos á Administración. Así o recoñece, entre outros, 
o artigo 1 do TRLCSP, cando establece que “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 o control do 
gasto, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización de obras, a 
adquisición de bens e a contratación de servizos mediante a esixencia de definición 
previa das necesidades para satisfacer, salvagarda da libre competencia e a 
selección da oferta economicamente mais vantaxosa”. 
 
32. A Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público 
autonómico dispón no seu artigo 23.3 (Artigo 23. Contratación transparente e que 
fomente a competencia) que “3. 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 notificaranlle á Comisión Galega da Competencia calquera feito, do 
que teñan coñecemento no exercicio das súas funcións, que poida constituír 
infracción da lexislación de defensa da competencia. En particular, comunicarán 
calquera indicio de acordo, decisión ou recomendación colectiva, práctica 
concertada ou conscientemente paralela entre os licitadores que teña por obxecto, 
produza ou poida producir o efecto de impedir, restrinxir ou falsear a competencia 
no proceso de contratación.” 

33. Pola súa banda, o artigo 1 da LDC (Condutas colusorias) establece no seu 
parágrafo 1, que “1. Prohíbese todo acordo, decisión ou recomendación colectiva, 
ou práctica concertada ou conscientemente paralela, que teña por obxecto, 
produza ou poida producir o efecto de impedir, restrinxir ou falsear a competencia 
en todo ou parte do mercado nacional [...]”, engadindo, na súa Disposición adicional 
cuarta (Definicións), parágrafo 2 que “2. Para efectos do disposto nesta lei 
enténdese por cartel todo acordo secreto entre dous ou máis competidores cuxo 
obxecto sexa a fixación de prezos, de cotas de produción ou de venda, a repartición 
de mercados, incluídas as poxas fraudulentas, ou a restrición das importacións ou 
das exportacións.” 

34. Non se discute, e así o ten afirmado tanto a Comisión Nacional dos Mercados 
e a Competencia e o propio Consello Galego da Competencia,na súa resolución 
R1 2016” licitación contrato de seguridade “ que as normas de defensa da 
competencia resultan plenamente aplicables no ámbito da contratación pública. En 
consecuencia, calquera acordo entre empresas competidoras que teña como 
finalidade fixar algún comportamento ou estratexia común en relación cunha o 
varias licitacións públicas constitúe un acordo restritivo da competencia, prohibido 
polo artigo primeiro da Lei de defensa da Competencia. 
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Terceiro: mercado relevante 

35. A delimitación do mercado é unha cuestión esencial nos expedientes de Dereito 
da Competencia. O mercado relevante constitúe o  marco no que  compiten  ás 
empresas e tamén o mercado no que, no seu caso, se producen os efectos 
anticompetitivos das conductas en cuestión. A súa importancia determina que 
exista unha ampla base doutrinal para a delimitación dos mercados, na que cabe 
destacar a Comunicación da Comisión Europea sobre a delimitación do mercado 
relevante así como unha extensa xurisprudencia, tanto nacional como do Tribunal 
de Xustiza da Unión Europea. 
 
36. Consonte ao disposto non apartado 9 da Comunicación da Comisión 
Europea,97/C 372/03 " o mercado de referencia no marco do cal examínase unha 
cuestión de competencia determínase combinando o mercado de produto e o 
mercado xeográfico". Dende o punto de vista do produto, o mercado relevante 
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). 

37. Como axeitadamente afirma a Subdirección de investigación, no presente caso, 
o mercado de produto comprende, tal e como se desprende do obxecto dos 
contratos públicos convocados polo INGACAL, o subministro, instalación e posta 
en funcionamento de  caldeiras de pellet.  

38. Polo que respecta ao mercado 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 prevalecentes son sensiblemente distintas a aquelas (parágrafo 
8º da Comunicación). 

39. Neste caso, o mercado xeográfico correspóndese co mercado galego, por ser 
o ámbito no que o organismo desenvolve as súas actividades e atopándose os 
centros para os que se efectúa as licitacións obxecto do presente expediente no 
ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Cuarto: conducta contraria o artigo primeiro da Lei de Defensa da 
Competencia 

 

40.  O artigo 1 da LDC (Condutas colusorias) establece no seu parágrafo 1, que “1. 
Prohíbese todo acordo, decisión ou recomendación colectiva, ou práctica 
concertada ou conscientemente paralela, que teña por obxecto, produza ou poida 



	

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

COMISIÓN GALEGA 
DE COMPETENCIA 
 

  
   

 	

9	
 

producir o efecto de impedir, restrinxir ou falsear a competencia en todo ou parte 
do mercado nacional e en particular os que consistan en: 

a) A fixación, de forma directa ou indirecta, de prezos ou doutras condicións 
comerciais ou de servizo. 

b) A limitación ou o control da produción, a distribución, o desenvolvemento técnico 
ou os investimentos. 
c) A repartición do mercado ou das fontes de aprovisionamento. 
d) A aplicación, nas relacións comerciais ou de servizo, de condicións desiguais 
para prestacións equivalentes que coloquen uns competidores en situación 
desvantaxosa fronte a outros. 
e) A subordinación da celebración de contratos á aceptación de prestacións 
suplementarias que, pola súa natureza ou segundo os usos de comercio, non 
garden relación co obxecto de tales contratos. 

Son nulos de pleno dereito os acordos, decisións e recomendacións que, estando 
prohibidos en virtude do disposto no punto 1, non estean amparados polas 
exencións previstas nesta lei.” 

41. A conduta en cuestión realizada polas empresas “Acende Enerxía” e 
“Protosolar” consistente en que ningunha delas presentase a documentación no 
concurso no que resultaron ganadoras, para presentala no que quedaron en 
segundo lugar encaixa, como acertadamente afirma a Subdirección de 
investigación na súa proposta, entre as prohibicións do artigo primeiro da Lei de 
defensa da Competencia. No só se trata de que ambas empresas actuasen de 
forma paralela, senón que, tal e como se constata da reunión previa que ambas 
mantiveron co secretario do INGACAL, as dúas empresas actuaron de forma 
coordinada como consecuencia dun acordo previo. O feito de que as dúas 
empresas, a pesares de ser competidoras, fosen conxuntamente a falar co 
secretario do INGACAL e na reunión propuxéranlle a posibilidade de que cada unha 
de elas renunciase a o concurso que gañaron para quedar co outro, e que incluso 
estaban dispostas a compensar a Administración polo aumento de custes que lle 
ocasionaría a renuncia indica, sen ningún xénero de dúbidas que ambas empresas 
actuaron de acordo neste tema.  

42.  A referida conduta non so produce un evidente reparto de mercados entre 
competidores, algo “per se” anticompetitivo (infracción das chamadas “ por 
obxecto”), senón que produce un dano directo e efectivo para a Administración 
convócante, avaliable, polo menos, no sobre custe que tivo que soportar ao ter que 
optar, como consecuencia do comportamento destes dous operadores económicos 
que concorreron ás dúas licitacións, pola segunda oferta e non pola primeira das 
seleccionadas, que era a máis vantaxosa economicamente. 

 

Quinto: alegacións do “Acende Enerxía SL” e “Protosolar, SLU” 
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43. En data 04.02.2017 presentáronse alegacións ao PCF por parte de Protosolar, 
SLU, e en data 06.02.2017, por Acende Enerxía, SL. Nas súas respectivas 
alegacións tanto a representación de ACENDE ENERXÍA, como de 
PROTOSOLAR, confirman a citada reunión e a súa presencia simultánea na 
mesma, durante a cal, a cuestión do cambio de adxudicatarios foi suscitado polos 
mesmos e que se lles informou de que non era unha opción legalmente viable. 
Ambas empresas manifestan nas súas alegacións as dificultades técnicas de 
desenvolver os seus respectivos contratos e de cumprir os compromisos derivados 
deles no que atinxe ao mantemento das instalacións. 
44. O anteriormente exposto coincide co manifestado no informe emitido polo 
secretario técnico relativo ao contido da reunión de referencia, no que se indicaba 
que: 

“Nesa reunión as empresas amosan as dificultades  que se lles aveciñan  para 
cumprir os contratos dos que resultaran adxudicatarios e a súa maior facilidade 
para cumprir o contrato no que figuran en segundo lugar na lista de baremacións”.  
 
45. De acordo cas alegacións de ambas empresas, as dificultades non so teñen 
que ver coa realización da prestación senón co mantemento das instalacións en 
que ambas empresas ofrecen 60 meses de garantía en ambos contratos adicionais 
aos 24 meses obrigados pola lexislación . Así plantexan que para a empresa 
ACENDE Enerxía, S.L con domicilio social en Santiago é máis fácil dar servizo nas 
instalacións do CIAM en Abegondo e para a empresa PROTOSOLAR, SLU con 
domicilio social en Pontevedra é máis fácil dar servizo no CIFL en Pontevedra. 

O anteriormente descrito revela, cando menos, que dous competidores 
manifestaron de xeito explícito os seus respectivos intereses particulares respecto 
de dous expedientes de contratación pública, nunha reunión á que acudiron xuntos 
e trala que a súa conduta “individual”, satisfacía os intereses de ambas empresas, 
producindo unha perturbación do curso normal dun proceso de licitación pública, 
que deste xeito quedaba desvirtuado xa que os licitadores dispoñían, alo menos, 
tras o que manifestaron na reunión, de información suficiente para coordinar as 
súas condutas en interese mutuo aínda que en prexuízo da Administración, que 
tivo que adxudicar os contratos as segundas mellores ofertas e non as primeiras.“ 
 
46. Non desvirtúan os feitos anteriores e a súa valoración desde a perspectiva da 
competencia que ambas empresas aleguen actuar no seu interese individual, pois 
en todo acordo que restrinxe a competencia as empresas que participan no mesmo 
buscan o seu interese individual a costa de quen ten que pagar un prezo mais 
elevado, que neste caso é a Administración galega.  

47. Tampouco desvirtúa a proposta da Subdirección de investigación o feito de  que 
PROTOSOLAR  argumentara que non podía cumprir os requisitos de solvencia, 
pois tal circunstancia no só foi valorada respecto de ambas as dúas empresas (e 
das demais que foron admitidas á licitación e axeitadamente avaliadas respecto do 
cumprimento dos requisitos necesarios para os respectivos procedementos), senón 
que dita circunstancia, non lles impediu ser adxudicataria do outro contrato. En todo 
caso, esta circunstancia podería xustificar a renuncia illada de “PROTOSOLAR”, e 
que perdese o contrato. Pero en ningún caso xustifica o acordo  cunha empresa 
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rival para que ambas renuncien a un contrato ofertado a un prezo inferior para 
quedar con outro mais vantaxoso, que non foi o escollido pola administración 
convocante da licitación. 

 

Sexto: responsabilidade 

48.  De acordo  cos principios que rexen o Dereito administrativo sancionador, o 
artigo 63.1 b da LDC esixe que as empresas sexan autores, de forma neglixente 
ou deliberada, das condutas previstas na LDC. 
 
49. A normativa que regula a contratación pública é clara no sentido de recoñecer 
a necesidade de garantir o principio de libre competencia entre as empresas 
interesadas en prover de bens e 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 as 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, e 
adquisición de bens e a contratación de servizos mediante a esixencia da definición 
previa das necesidades para satisfacer, a salvagarda da libre competencia e a 
selección das oferta economicamente mais vantaxosa”. Así as cosas, cabe exixir a 
todos os participantes en licitacións pública o mais estrito respecto á libre 
competencia de forma que a Administración poida recibir e escoller a proposta maia 
vantaxosa.  
 
50.  Neste caso, nin a autoría das condutas nin a súa realización de forma 
deliberada e con conciencia plena da súa ilicitude plantexa dubidas a esta 
Comisión.  Ningunha das empresas obxecto de esta resolución nega a participación 
de ambas na reunión co secretario do INGACAL para plantexarlle a posibilidade de 
realizar a práctica que, finalmente realizaron, a pesares de que o representante da 
Administración advertiulles de que non a podían realizar porque era contraria á Lei. 

 

Sétimo: sanción 

51. De acordo co artigo 63 da Lei de Defensa de la Competencia os órganos 
competentes poderán impor aos axentes económicos, empresas, asociacións, 
unións ou agrupacións daquelas que, deliberadamente ou por neglixencia infrinxan 
o disposto na presente lei as seguintes sanciones: 

“c) as infraccións moi graves con multa de ata o 10% do volume de negocios total 
da empresa infractora no exercicio inmediatamente anterior ao de imposición da 
multa” 

52. O artigo 64, “criterios para a determinación das sanciones” establece que o 
importe das sanciones se fixará atendendo, entre outros, aos seguintes criterios: a 
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dimensión e características do mercado afectado pola infracción, a cota de 
mercado da empresa ou empresas responsables, o alcance da infracción, a 
duración da infracción, e efecto da  infracción sobre os dereitos e os lexítimos 
intereses dos consumidores e usuarios o sobre outros operadores económicos, os 
beneficios ilícitos obtidos como consecuencia da infracción e as circunstancias 
agravantes e atenuantes que concorran en relación con cada unha das empresas 
responsables. 

53. Os importes dos contratos finalmente adxudicados a “Protosolar” e a “Acende 
Enerxía” foron superiores en 4.677 euros e en 1.066 euros respectivamente aos 
que resultaran mellor valorados pola mesa de contratación. Estas cantidades 
constitúen o beneficio ilícito obtido por cada unha das empresas e coinciden co 
dano causado á Administración.  

54.- Esta Comisión Galega da Competencia entende que o feito de que as 
empresas levaran adiante a conducta contraria á Lei de Defensa da Competencia 
a pesares de que na reunión que ambas tiveron co secretario do INGACAL este 
lles puxera de manifesto que o que pretendían realizar era ilegal debe terse en 
conta como circunstancia agravante á hora de determinar a contía da sanción.  

55. No presente caso non se aprecian circunstancias atenuantes na conducta das 
empresas “Protosolar” e “Acende Enerxía”. 

56. Tendo en conta o disposto nos artigos 63 e 64 da Lei de Defensa da 
Competencia e as circunstancias anteriormente mencionadas, esta Comisión 
Galega da Competencia entende que a multa  debe ser do dobre do beneficio ilícito 
obtido por cada unha das empresas. Así, resulta unha multa de 9.354 euros para 
“Protosolar SLU” e de 2.132 euros para “Acende Enerxía”. 

 

       RESOLVE 

 

PRIMEIRO: Declarar acreditada a existencia dunha infracción do artigo 1 da Lei de 
Defensa da Competencia consistente en un acordo entre dúas empresas no marco 
de dous licitacións públicas polo cal ambas renuncian de forma cruzada ao contrato 
no cal as súas ofertas quedan en primeira posición para que se lles adxudiquen os 
contratos nos que quedaron en segunda posición, co conseguinte prexuízo 
económico para a Administración, que ten que adxudicar ambos contratos as 
empresas que quedaron en segundo lugar, con ofertas mais caras que as que as 
inicialmente seleccionadas. Esta conduta constitúe unha restrición moi grave da Lei 
de defensa da Competencia a teor do disposto na letra a) do parágrafo 4º do artigo 
62 da LDC. 

SEGUNDO: Declarar responsables da devandita infracción as mercantiles “Acende 
Enerxía SL” e “Protosolar SLU”. 

TERCEIRO: Impoñer a “Protosolar SLU” unha multa de 9.354 euros 
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CUARTO: Impoñer a “Acende Enerxía SL” una multa de 2.132 euros 

QUINTO: Instar a ambas empresas para que no futuro se absteñan de cometer 
prácticas como as que constitúen o obxecto de esta resolución. 

SEXTO: Instar á Subdirección de Investigación da Comisión Galega da 
Competencia para que vixíe e coide do cumprimento íntegro desta resolución. 

 

Comuníquese esta Resolución á Subdirección de Investigación da Comisión 
Galega 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. 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	 	


