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Resolución R 5/2015 – Subministración enerxía eléct rica aos centros da 
Consellería de Traballo e Benestar  

 

 

Pleno: 

 

 D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 

D. Fernando Cachafeiro García, vocal 

 
 
En Santiago de Compostela, a 26 de outubro de 2015. 
 
 
O Consello Galego da Competencia (CGC), coa composición arriba expresada 
e sendo relator Fernando Cachafeiro García, ditou a seguinte Resolución no 
Expediente S 25/2015 iniciado pola Subdirección de Investigación do CGC con 
ocasión do escrito remitido, con data 12 de novembro de 2012, pola Secretaría 
Xeral da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, no que se 
daba traslado de información sobre dúas licitacións públicas, convocadas por 
dita Consellería, para a subministración de enerxía eléctrica de alta e baixa 
tensión aos centros dependentes da Consellería, nas que se podería ter 
infrinxido a Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia (LDC). 
 
 
 

ANTECEDENTES DE FEITO 
 
 

1. Con data 12 de novembro de 2012 tivo entrada no Rexistro do Consello 
Galego da Competencia un escrito procedente da Secretaría Xeral da 
Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia no que se daba 
traslado de información sobre dúas licitacións públicas, convocadas por 
dita Consellería para a subministración de enerxía eléctrica de alta e 
baixa tensión aos centros dependentes da Consellería, nas que se 
podería ter infrinxido a Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da 
competencia (LDC). 
 

2. Os feitos relevantes do presente expediente poden resumirse do modo 
seguinte: en data 21 de febreiro de 2012 ordenárase pola Consellería de 
Traballo e Benestar a tramitación da licitación da contratación da 
subministración de enerxía eléctrica de alta e baixa tensión aos centros 
dependentes da Consellería, mediante un acordo marco cun único 
empresario, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria. 
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3. En data 13 de xuño de 2012, reuniuse a Mesa de Contratación co 

obxecto da apertura dos sobres número 1, acreditándose na citada 
Mesa que ningunha empresa optaba polo lote 1. Ante esta circunstancia, 
a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar 
declarou deserto o procedemento do lote 1.  

 
4. O 19 de xuño de 2012, a Mesa de Contratación procedeu á apertura dos 

Lote 2, advertindo, que todas as propostas superaban o orzamento total 
establecido para o Lote 2. Con data 27 de xuño de 2012, declarouse 
tamén deserta a licitación do lote 2. Despois da consulta ás empresas 
presentadas a esta licitación e da comparativa dos actuais prezos 
contratados e dos ofertados polos licitadores a Consellería concluíu que 
o orzamento total para o lote 2 establecido nos pregos era insuficiente.  

 
5. O 16 de xullo de 2012 iniciouse a tramitación dun segundo 

procedemento de contratación pública. Para evitar errores no cálculo do 
importe total das ofertas, optouse por variar a forma de licitar, 
establecéndose como tipo máximo de licitación un prezo máximo por 
termo de enerxía/potencia en cada tarifa e período de facturación. Estes 
tipos calculáronse en base as ofertas presentadas polas empresas á 
anterior licitación. Rematado o prazo de presentación de ofertas, 
ningunha empresa presentou proposición algunha. Requirida 
información ás empresas sobre a súa abstención, todas argumentaron 
que aínda que as súas propostas se axustaban ao orzamento total de 
licitación, os prezos unitarios para o termo de enerxía para algunha 
tarefa e período de facturación concretos que podían ofertar superan o 
tipo fixado como máximo de licitación. 

 
6. Desde a Consellería de Traballo e Benestar solicitouse, por correo 

electrónico, á Comisión Nacional de la Energía (hoxe integrada na 
CNMC) información sobre os prezos do contrato. A Comisión Nacional 
de la Energía recomenda a Consellería que estableza o prazo de 
vixencia dos contratos en un ano (en lugar de dous) e que opte por 
concursos sen tarifas máximas, so un orzamento global. 

 
7. No xa mencionado escrito de 12 de novembro de 2012, a Consellería de 

Traballo e Benestar Social puxo en coñecemento do Consello Galego da 
Competencia o acontecido no curso da contratación do subministración 
de enerxía eléctrica, indicando que “non se entende porqué os prezos 
ofertados polas empresas en xuño (primeira licitación), quedaron 
obsoletos en setembro (data da segunda licitación) o que impide á 
Administración axustar os prezos das licitacións públicas para lograr a 
oferta economicamente máis vantaxosa”.   

 
8. Verificado o trámite de asignación de casos de acordo co previsto na Lei 

1/2002, do 21 de febreiro, de coordinación das competencias do Estado 
e as Comunidades Autónomas en materia de defensa da competencia, 
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que  concluíu atribuíndo o presente expediente ao Consello Galego da 
Competencia, a súa Subdirección de Investigación acordou iniciar a 
información reservada, conforme ao previsto no artigo 49.2 LDC para 
esclarecer a veracidade dos feitos denunciados e a súa transcendencia 
xurídica. 

 
9. 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. 

 
10. O Pleno de Consello Galego da Competencia deliberou sobre este 

asunto na súa reunión do 1 de outubro de 2015. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 

 
Primeiro: Competencia 
 

11. 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 15/2007, do 3 de xullo, de 
defensa da competencia, nos procedementos que teñan por obxecto as 
condutas previstas nos artigos 1º, 2º e 3º da devandita lei.  

 
Segundo: Obxecto da resolución 

 
12. 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.  
 

13. Verificada, no seu caso, a información reservada, o artigo 49.3 LDC 
prevé que o Pleno, a proposta da Subdirección Xeral de Investigación, 
pode 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. 
 
Terceiro: Valoración da proposta de arquivo 

14. A Subdirección de Investigación propón ao Pleno non incoar expediente 
sancionador e arquivar as actuacións tomando como base a resolución 
da Comisión Nacional de la Competencia (hoxe Comisión Nacional de 
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los Mercados y la Competencia, CNMC) de 11 de maio del 2012 (Expte. 
S/328/11, TGSS) en un caso moi semellante, no que se acordou o 
arquivo das actuacións. Nese expediente, a Tesourería Xeral da 
Seguridade Social (TGSS) remitiu un informe á autoridade de 
competencia no que se expoñían os problemas experimentados por dita 
entidade para contratar o subministración de enerxía eléctrica no 
mercado libre pola escaseza de ofertas nas súas licitacións. Dada a súa 
íntima conexión cos feitos investigados, a CNMC tamén analizou no 
expediente citado unha denuncia da Federación Española de Municipios 
e Provincias no que igualmente dábase conta das dificultades 
experimentadas polas entidades locais para contratar a subministración 
eléctrica no novo marco regulamentario (liberalizado) dada a falla de 
ofertas das comercializadoras e as condicións que as mesmas esixen 
para concorrer as licitacións. Así mesmo, o Concello de Husillos 
(Palencia) e a Universidade de Murcia tamén puxeron en coñecemento 
da CNMC feitos similares (unha única oferta) acontecidos en 
procedementos de contratación da subministración de enerxía eléctrica. 
 

15. A CMMC, no expediente mencionado, concluíu que non existían indicios 
de concertación entre os subministradores de enerxía para non competir 
polos clientes de natureza pública e que, pola contra, existía unha 
explicación alternativa plausible para a escaseza de ofertas que recibía 
a TGSS. Dita explicación atópase principalmente- no actual marco 
regulamentario que non ofrece suficientes incentivos para que as 
empresas de enerxía presenten ofertas aos organismos públicos no 
mercado libre. Outro inconveniente que, a xuízo da CNMC, presenta a 
regulación é que os servizos á Administración poden considerarse 
subministras esenciais, en cuxo caso a comercializadora ten a obriga de 
continuar subministrando aínda no caso de que a Administración 
retrasarase nos pagos.Pola outra banda, a ausencia de incentivos para 
presentar ofertas ten que ver coa lentitude de os procedementos de 
contratación pública e a tardanza nos pagos de algúns organismos.  

 
16.  A Resolución que estamos a comentar conclúe que as compañías 

eléctricas non teñen obrigación de subministrar a enerxía, salvo que o 
demandante do servizo teña dereito á tarifa de último recurso (TUR) polo 
que en ausencia dun acordo colusorio para denegar o servizo, a conduta 
examinada non infrinxía o artigo 1 da Lei de Defensa de la Competencia. 
A conduta individual dos operadores tamén pode ser susceptible de 
infrinxir a LDC, en concreto o seu artigo 2, pero dita posibilidade non se 
contemplaba no expediente. 

 
17. A aplicación da doutrina precedente ao caso que se nos presenta, 

lévanos a idéntica conclusión. No concurso para dotar de 
subministración eléctrica a todos os centros da Consellería de Traballo e 
Benestar, en esencia, dáse a circunstancia de que na primeira licitación 
todas as ofertas que se presentaron ao lote 2 (o verdaderamente 
importantes, en termos monetarios) superaban o presuposto, polo que 
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foron desestimadas, o que obrigou a convocar unha segunda licitación, 
á cal non se presentou ningunha empresa. Interrogadas ao efecto, as 
empresas que non se presentaron a segunda licitación manifestaron 
unanimemente que a súa conduta obedeceu a que o prezo da enerxía 
eléctrica en algunhas tarifas ou períodos de facturación concretos 
superaba o tipo fixado como máximo na licitación. 

 
18.  A labor inspectora realizada pola Subdirección de Investigación non 

detectou ningún indicio de que as empresas que se presentaron á 
primeira licitación, pactaran presentar ofertas por riba do presuposto ou 
non presentarse á segunda licitación. Ante a ausencia de indicios dun 
“acordo”, cabe interrogarse se nos atopamos ante unha “práctica 
concertada”, é dicir, ante un comportamento idéntico ou similar dos 
operadores no mercado, que non ten unha explicación económica 
razoable.  

 
19.  No presente expediente puxéronse de manifesto diversas 

circunstancias que explican as dificultades da Consellería de Traballo e 
Benestar para contratar a subministración de enerxía. Na primeira 
licitación, o propio órgano de contratación recoñece que o orzamento 
total incluído nos pregos estaba mal calculado, o cal explica porqué 
todas as ofertas presentadas excedían o orzamento (véxase o 
antecedente oitavo do escrito dirixido ao CGC que obra no expediente). 

 
20.  Respecto da segunda licitación, as comunicacións electrónicas entre a 

Comisión Nacional de la Energía e a Consellería de Traballo e Benestar 
revelan que, a xuízo da Comisión, o deseño dos pregos do concurso era 
susceptible de mellora, polo menos, en dous aspectos fundamentais. 
Por un lado, a duración do contrato debería ser dun ano, en lugar dos 
dous que establecían os pregos, pois as oscilacións dos prezos do 
combustible provocan que a maioría dos subministradores prefiran non 
comprometerse a dar un prezo a dous anos vista (véxase correo 
electrónico data 25 de outubro de 2012, incorporado ao expediente). Por 
outro lado, dende a Comisión Nacional de la Energía tamén 
recoméndase á Consellería que se decante por un sistema de 
orzamento total, en lugar de tarifas máximas (véxanse correos 
electrónicos con data 15 de outubro de 2012, incorporados al 
expediente).   

 
21. Así as cosas, cabe concluír que a ausencia de ofertas na segunda 

licitación poden deberse a que a redacción dos pregos do concurso era 
pouco atractiva para os potenciais licitadores, reducindo os incentivos 
que teñen estes para presentarse. O feito de que os prezos de xuño 
(primeira licitación) estean obsoletos en setembro (segunda licitación) 
pode deberse á oscilación dos prezos da electricidade no mercado libre 
e non constitúe, en ausencia doutros indicios, proba da existencia dunha 
colusión entre os oferentes.  
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22. Todo iso sen prexuízo de que volvamos a traer a colación aquí as 
dificultades que, de ordinario, preséntanselle a calquera Administración 
Pública para contratar o subministración de enerxía eléctrica como 
consecuencia do actual marco regulamentario que desincentiva a 
presentación de ofertas por parte dos distribuidores de electricidade aos 
organismos públicos, tal e coma indícase na xa mencionada resolución 
da CNMC de 11 de maio del 2012. 

 
23.  En definitiva, procede confirmar o arquivo do expediente toda vez que 

non resultaron acreditados indicios da existencia de condutas prohibidas 
pola LDC. 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: 

 
“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 Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, 
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. 

 



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

  

7 
 

 
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 en virtude do escrito remitido pola Secretaría Xeral da 
Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia no que se daba 
traslado de información sobre dúas licitacións públicas, convocadas por dita 
Consellería para a subministración de enerxía eléctrica de alta e baixa tensión 
aos centros dependentes da Consellería.  
 
 
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. 


