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Resolución R 4/2015 – Contratación pública de servi zos de limpeza 
 
 
Pleno: 
 
D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 
D. Fernando Cachafeiro García, vocal 
 
 
En Santiago de Compostela, a 13 de novembro de 2015. 
 
O Consello Galego da Competencia (CGC), coa composición arriba expresada e 
sendo relator D. Fernando Cachafeiro García, ditou a seguinte Resolución no 
Expediente S 1/2015 iniciado pola Subdirección de Investigación do CGC con 
ocasión do escrito remitido pola Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural e 
do Mar, polo que se entendía presuntamente contraria á Lei 15/2007, do 3 de xullo, 
de defensa da competencia (LDC) na que terían incorrido as empresas Limpiezas 
Estela, S.L. e Limpiezas Compostela, S.L. 
 
 

ANTECEDENTES DE FEITO 
 

1. Con data 2 de xaneiro de 2015 tivo entrada na Subdirección Xeral de 
Investigación do Consello Galego da Competencia escrito da Secretaría 
Xeral da Consellería do Medio Rural e do Mar, ao abeiro do disposto no 
artigo 23.3 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector 
público autonómico, polo que se denunciaba por ser contraria á Lei 15/2007, 
do 3 de xullo, de defensa da competencia (LDC) a conduta de dous 
empresas licitadoras –Limpiezas Estela, S.L. e Limpiezas Compostela, S.L.- 
nun procedemento de licitación dun contrato público. 

 
2. Segundo de xeito resumido o relato dos feitos realizado no referido escrito, 

o 17 de outubro de 2014 iniciouse un expediente de contratación mediante 
procedemento aberto non harmonizado de acordo co disposto nos artigos 
138 e 157 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público 
(TRLCSP), relativo ao servizo de limpeza de diversas dependencias das 
xefaturas territoriais da Consellería do Medio Rural e do Mar, con tramitación 
urxente e anticipada de gasto, cun orzamento base de licitación de 92.994, 
55 €. 
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3. Celebrada a oportuna Mesa de contratación, o 18 de novembro de 2014 
requiríase a empresa que segundo a documentación presentada ofrecía a 
oferta economicamente máis vantaxosa (Limpiezas Estela, S.L.), a 
documentación necesaria para adxudicar o contrato, comunicando dita 
empresa, o 26 de novembro de 2014, antes de finalizar o prazo que se lle 
concedera ao efecto, que rexeitaba a contratación, polo que o ente 
adxudicador acudiu ao segundo licitador en puntuación, que resultou ser 
Limpiezas Compostela, S.L. que aceptou o contrato. O cambio de 
adxudicatario supuxo un incremento no custo da adxudicación próximo aos 
1.000 euros. 

 
4. Recibida a denuncia, a Subdirección de Investigación do CGC iniciou unha 

información reservada, conforme ao previsto no artigo 49.2 LDC, efectuando 
diversos requirimentos para obter información que permitira esclarecer a 
veracidade dos feitos denunciados e a súa transcendencia xurídica.  

 
5. Completada a información reservada, con data 30 de xuño de 2015, a 

Subdirección de Investigación do CGC elevou ao Pleno do CGC a súa 
proposta de non incoar expediente sancionador e de arquivar as actuacións 
levadas a cabo, conforme ao previsto no artigo 49.3 LDC, ao non apreciar 
indicios de conduta contraria á LDC. 

 
6. O Pleno de Consello Galego da Competencia deliberou sobre este asunto 

na súa reunión do 12 de novembro de 2015. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 

Primeiro: Competencia 
 

1. Conforme ao artigo 3 da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do 
Consello Galego da Competencia, o Consello Galego da Competencia é o 
órgano competente para a aplicación executiva no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia da Lei de Defensa da Competencia, nos 
procedementos que teñan por obxecto as condutas previstas nos artigos 1º, 
2º e 3º da devandita lei.  
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Segundo: Obxecto da resolución 

 
2. O artigo 49.2 LDC prevé que ante a noticia da posible existencia dunha 

infracción da lexislación de competencia, a Subdirección de Investigación do 
CGC  poda realizar unha información reservada, co fin de determinar con 
carácter preliminar se concorren as circunstancias que xustifiquen a 
incoación dun expediente sancionador, conforme ao procedemento 
establecido na Lei de Defensa da Competencia.  

 
3. Verificada, no seu caso, a información reservada, o artigo 49.3 LDC prevé 

que o Pleno, a proposta da Subdirección Xeral de Investigación do CGC, 
poderá acordar a non incoación dos procedementos derivados da presunta 
realización das condutas prohibidas polos artigos 1, 2 e 3 LDC e o arquivo 
das actuacións cando considere que non existen indicios de infracción da 
lexislación de competencia. 

 
Cuarto. Valoración da proposta de arquivo 

 
4. A Proposta de arquivo da Subdirección de Investigación do CGC baséase 

nas seguintes consideracións: 
 

“os magros indicios colusorios vense contraditos, a xuízo da 
Subdirección de Investigación por dous dados significativos: 
 
1º.- Á hora de xustificar a súa negativa á sinatura do contrato, 
LIMPIEZAS ESTELA, S.L., comunicou á Consellería do Medio Rural que 
o Banco Popular negáralles o aval, polo cal non podían acreditar 
suficientemente a súa solvencia financeira. 
 
Este estremo foi confirmado de xeito íntegro polo Banco Popular, en 
escrito enviado a esta SUBDIC, con entrada o 13 de abril de 2015. 
 
2º.- A documentación incorporada ao expediente non mostra indicios 
claros de condutas similares, equivalentes ou demostrativas de prácticas 
restritivas entre ambas as dúas empresas (Dctos 11-78)”. 
 

5. A labor inspectora realizada pola Subdirección de Investigación non detectou 
ningún indicio de que as empresas que se presentaron á licitación pactaran 
que a que presentou a oferta económica más vantaxosa (Limpiezas Estela) 
se retiraría para deixar a execución do contrato en mans da que presentou 
a segunda mellor oferta (Limpiezas Compostela), dun total de tres empresas 
concorrentes.  
 

6. Ante a ausencia de indicios dun “acordo”, cabe interrogarse se nos 
atopamos ante unha “práctica concertada”, e dicir, ante un comportamento 
idéntico ou similar dos operadores no mercado, que non ten unha 
explicación económica razoable. 
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7. No caso do contrato público obxecto do expediente, Limpiezas Estela alega 

que a súa renuncia ao contrato debeuse á imposibilidade de obter el aval 
bancario que lle permitise garantir a súa solvencia económica, nos termos 
exixidos pola licitación pública. En efecto, obra no expediente unha copia 
dunha carta enviada o 3 de decembre de 2014 polo Banco Popular a 
Limpiezas Estela na que se afirma que: 

 
“En resposta a súa solicitude de aval ante a Xunta de Galicia-Consellería 
de Medio Rural e do Mar y analizada a súa situación y capacidade 
financeira, lamentamos ter que comunicarlle que a petición que nos tiña 
presentada foi denegada”. 

 
A carta ten data posterior á renuncia do contrato, se ben iso explicase porque 
Limpiezas Estela solicitou ao banco constancia escrita da denegación do seu 
petición de aval, a instancias del órgano de contratación. 
 

7. Por outro lado, debe terse en conta o escaso prexuízo económico que a 
renuncia supuxo para o órgano de contratación, pois entre as ofertas de 
Limpiezas Estela y Limpiezas Compostela había unha diferencia, sen IVA, 
de 960 euro (proposta económica de 75.360 euros, fronte a 74.400 euros).  
 

8. Finalmente, interesa tamén destacar que na fase de investigación reservada 
examináronse os concursos públicos celebrados pola Xunta de Galicia nos 
últimos cinco años, aos que se presentaron as dúos empresas obxecto do 
expediente, sen que as actuacións practicadas pola Subdirección de 
Investigación revelasen indicios de actuacións irregulares.  
 

9. En definitiva, non se aprecian indicios de práctica concertada toda vez que 
existe una explicación razoable á renuncia ao contrato por parte de 
Limpiezas Estela que permite descartar a existencia de colusión entre os 
licitadores. Conseguintemente, procede confirmar o arquivo do expediente. 

 
10. Non obstante a conclusión á que se ten chegado no presente caso, o Pleno 

quere destacar a importancia da previsión contida no artigo 23.3 da 14/2013, 
do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, 
segundo o cal: 
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“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.” 

 
En opinión do Consello Galego da Competencia, a comunicación remitida 
desde a Consellería de Medio Rural e do Mar, representa no só o 
cumprimento dunha previsión legal, senón que pode cualificarse como unha 
“boa práctica administrativa”, enmarcada na difícil loita contra as prácticas 
anticompetitivas nun ámbito tan importante como é o da contratación pública, 
que debe ser estimulada e promovida. 

 
En consecuencia, o Consello Galego da Competencia coa composición recollida 
ao principio, vistos os preceptos citados e os demais de xeral aplicación, 

 
 

RESOLVEU 
 
 
ÚNICO: Non incoar expediente sancionador e, conseguintemente, arquivar as 
actuacións iniciadas fronte a Limpiezas Estela, S.L. e Limpiezas Compostela, S.L.  
iniciadas como consecuencia do escrito remitido pola Secretaría Xeral da 
Consellería do Medio Rural e do Mar, no que se lle comunicaban prácticas que 
podían vulnerar á Lei de Defensa da Competencia. 
 
 
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.” 
 
 
 


