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Resolución R 7/2015 – Desprazamentos en autobús do persoal da Xunta 
de Galicia 
 
 
Pleno: 
 
D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 
D. Fernando Cachafeiro García, vocal 
 
 
En Santiago de Compostela, a 29 de outubro 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 7/2014, iniciado pola Subdirección de Investigación do CGC con 
ocasión da recepción dun correo electrónico co motivo “Monbus + saneamento” 
do que se podería inferir a posible comisión de prácticas contrarias á Lei 
15/2007, DOG 3 de Xullo, de Defensa da Competencia, por parte da empresa 
Castromil, S.A. (Monbus). 
 
 

ANTECEDENTES DE FEITO 
 

1. En data 8 de maio  de 2014 recibiuse no enderezo electrónico da 
Subdirección de Investigación do CGC, un correo electrónico dirixido a 
unha pluralidade de organismos e persoal da Xunta de Galicia,  
encabezado polo motivo “Monbus + saneamento”. O correo electrónico 
aludía a problemática que sofre o persoal da Xunta que se despraza no 
bus de funcionarios e remitía o seguinte enlace: 
http://www.cntgaliza.org/?q=node/1710”. 

 
2. No indicado enlace, e baixo o título “Monbus discrimina traballadores/as 

da Xunta”, recollíase o seguinte texto: 
“A diario, un grupo moi numeroso de traballador@s desprazámonos 
dende os nosos lugares de residencia, espallados por toda a 
xeografía galega, ao noso posto de traballo en Santiago de 
Compostela, utilizando as liñas de transporte de viaxeiros da 
empresa Castromil, S.A. 
Estas liñas de transporte estaban, ata o 31 de decembro de 2011, 
subvencionadas a través do convenio de colaboración asinado o 26 
de abril de 2011 entre a Xunta de Galicia e Castromil, S.A, existindo, 
polo tanto, dous tipos de tarifas bonificadas de carácter mensual: 
Bonos verdes – De custe parcialmente subvencionado pola Xunta de 
Galicia para o persoal funcionario e laboral dos seus servizos 
centrais. 
Bonos vermellos – De custe aboado na súa totalidade polo resto 
d@s traballador@s non incluíd@s na categoría anterior. 
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Na actualidade, case tres anos despois da extinción do convenio, 
Castromil, S.A. de forma inxustificada e discriminatoria segue a 
aplicarlles estes dous tipos de tarifas aos usuarios, a pesar das 
numerosas reclamacións recibidas de moitos de nós solicitando 
información sobre as tarifas bonificadas do seu servizo e os criterios 
de aplicación. 
Esta situación discriminatoria e a falla de resposta por parte de 
Castromil, S.A. nos diferentes intentos dunha solución amistosa e 
extraxudicial, foi denunciada por un gran número de afectados ante 
a Dirección Xeral de Mobilidade e a Xunta Arbitral de Transportes da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, o 
Valedor do Pobo e incluso ante a Fiscalía Provincial da Coruña. 
A Xunta Arbitral de Transportes, nestes momentos, está estimando 
as reclamacións presentadas recoñecendo que Castromil, S.A. está 
actuando de forma discriminatoria e contraria ao ordenamento 
xurídico e obrigando á empresa a reintegrarlles aos reclamantes 
todos aqueles prexuízos que se lles irrogaron por discriminación 
respecto dos usuarios que si gozaron da tarifa máis económica.” 

 
3. Á vista do exposto, 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.  

 
4. 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. 

 
5. 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 
 

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 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.  
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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. 

 
Terceiro: Valoración da proposta de arquivo 

 
4. A análise efectuada pola Subdirección de Investigación do CGC 

permítelle considerar o seguinte: 
 

«I. Todos os convenios de colaboración e -addendas aos mesmos- 
celebrados pola Xunta de Galicia con MONBUS restrinxiron os usuarios 
ao persoal de servizos centrais da Xunta de Galicia (Dctos 30-37). 
Nunca foron incluídos os traballadores citados no correo electrónico do 
que trae causa esta investigación. 
 
O primeiro Convenio celebrado coa Xunta de Persoal, en 2001, afirma 
na cláusula 1.1. (“Obxecto”) que “constitúe o obxecto do Convenio de 
Colaboración a fixación das condicións que rexerán para o 
funcionamento do servizo de “Transporte interurbano subvencionado 
para o persoal de servizos centrais da Xunta de Galicia” en expedicións 
de servizos regulares de uso xeral, baseadas no pacto subscrito entre a 
Administración da Xunta de Galicia e os representantes de servizos 
centrais” 

 
II. Certo é que traballadores de servizos periféricos e doutras instancias 
dependentes da Xunta de Galicia  (p.e., a Fundación para o Fomento da 
Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia) 
viaxaron nos mesmos autobuses que o persoal de servizos centrais. 
Beneficiáronse de descontos sobre a tarifa ordinaria. Ditos descontos 
instrumentábanse por medio da adquisición de “bonos vermellos” nas 
dependencias sinaladas por MONBÚS. A redución de prezo era menor á 
que se estableceu por Convenio para os traballadores de servizos 
centrais, articulada a través de “bonos verdes”, adquiridos por aqueles 
cunha minoración sobre o prezo ordinario. 
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A circunstancia de que viaxasen xuntos ambos tipos de traballadores 
non é relevante. MONBUS-CASTROMIL era (e segue a ser) a 
concesionaria dos servizos de transporte interurbano dende un grande 
número de localidades a Santiago de Compostela. De feito, os 
traballadores enquisados recoñecen que tamén compartían autobús con 
viaxeiros de tarefa ordinaria. 
 
A concesión por parte de MONBUS de condicións económicas mellores 
ás ordinarias é unha estratexia da empresa para incrementar a súa 
clientela. Ao mesmo tempo, conforma unha política pro-competitiva, pois 
baixa o prezo para un número moi elevado de clientes. Agora ben, 
afirmar que a supresión dos bonos vermellos para os traballadores de 
servizos periféricos é discriminatorio respecto dos bonos verdes do 
persoal de servizos centrais é sinónimo de afirmar que as tarefas 
ordinarias son discriminatorias verbo de todo tipo de bonos destinados 
ao persoal autonómico.  
 
III. Malia a súa denominación e conxunto de cláusulas, o denominado 
“convenio” entre MONBUS e un grupo de traballadores de servizos 
centrais da Xunta de Galicia non é un convenio de colaboración dos 
previstos na Lei 30/1992. No mesmo non intervén a Xunta de Galicia. 
Polo tanto, non sucede aos anteriores. 
 
En realidade, trátase dun acordo celebrado entre unha empresa de 
transporte e un grupo de clientes privados, no que establecen as 
condicións nas que se levará a cabo a prestación e a contraprestación 
dos usuarios do transporte. Como tal acordo, vencella exclusivamente a 
quen o asina: MONBUS e o membros do grupo negociador. Todos estes 
son traballadores de servizos centrais.  
 
Malia que nas reunións deste grupo e nas conversas con MONBUS se 
aborda a situación dos traballadores de servizos periféricos, nunca son 
incorporados formalmente ao acordo (Dcto 44). 
 
IV. Non cabe falar de abuso de posición de dominio discriminatorio por 
parte de MONBUS á hora de celebrar o acordo co colectivo de 
traballadores de servizos centrais. MONBUS non pecha o mercado en 
absoluto. Calquera outros traballadores poden negociar acordos de 
prestación de servizos con esta ou con outra empresa de transportes 
para que os traslade a Santiago de Compostela. Así o fixo, por exemplo, 
un grupo de traballadores de Ourense para os cales a oferta de 
MONBUS non era satisfactoria. 
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V. O TSXG resolveu varios recursos formulados por MONBUS contra as 
resolucións ditadas pola Xunta de Arbitraxe da Dirección Xeral de 
Mobilidade da Xunta de Galicia pola exclusión dalgúns traballadores 
(que dirixiran previas reclamacións á Dirección Xeral). A STSX Galicia 
60/2014, do 10 de decembro, Sala do Civil e Penal, Sección 1ª, nun 
argumento que comparte esta SUBDIC, sinala no F.X. 5º que: 
  

“Se como está probado os convenios que a Xunta de Galicia 
concertara ao respecto coa empresa demandante xa no estaban en 
vigor ao tempo da reclamación, e que beneficiaban de forma 
diferenciada a dous grupos ou colectivos, o único que se mantén é 
que a empresa Castromil quedou desligada de calquera acordo e só 
debe respectar o prezo máximo do billete. Dispón o art. 86.1 do 
Regulamento da Lei de Ordenación de Transportes Terrestres ( 
ROTT  (RCL 1990, 2072) ) o seguinte: "Os servizos de transporte 
público regular permanente de viaxeiros de uso xeral se prestarán 
respectando as tarifas establecidas no título concesional, coas 
actualizacións que tiveran lugar dende a formalización inicial ou 
desde a última modificación de aquel. Salvo que no propio título 
concesional se estableza outra cosa, as tarifas sinaladas neste terán 
a consideración de máximas, podendo, en consecuencia, cobrar o 
concesionario aos usuarios calquera prezo inferior a aquela.” 
 
(…) Dado que xa non existe axuda económica da Xunta e o laudo 
non expresa que o título concesional estableza outra cosa, a fixación 
de tarifas, sempre que se respecten as máximas, é mera política 
comercial que entra no ámbito da súa liberdade empresarial, como 
empresa privada que é a actora e que como liberdade fundamental 
ten o seu amparo nos art. 53.1 en relación co 38, ambos da 
Constitución  (RCL 1978, 2836), e como tal vincula a tódolos 
poderes públicos, que deben garantir e protexer o seu exercicio. Se 
dentro desta política comercial prima a un colectivo diferenciado con 
un desconto especial (bonos verdes) e a outro tamén diferenciado 
con outro desconto, aínda que menor (bonos vermellos), é porque 
legalmente non existe norma que llo impida ao caducar ou finalizar 
os convenios previamente existentes”. 

 
5. En consecuencia, a Subdirección de Investigación entende que 

CASTROMIL S.L. (MONBUS) non incorreu en ningunha das infraccións 
sinaladas no escrito de denuncia, polo que solicita o arquivo do 
expediente ao Pleno do CGC. 
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6. O Pleno do Consello Galego da Competencia considera que estamos 
ante unha cuestión de legalidade ordinaria que xa foi resolta polos 
órganos xurisdicionais competentes. As facultades do CGC 
circunscriben se a aplicar a Lei de Defensa da Competencia que prohibe 
as condutas colusorias (art. 1), o abuso de posición dominante (art. 2) e 
o falseamento da competencia por actos desleais (art. 3). No curso da 
información reservada practicada pola Subdirección de Investigación 
non se observaron indicios da existencia de algunha das prácticas 
anteriormente descritas, polo que procede confirmar a proposta de non 
incoar expediente sancionador e arquivar as actuacións.  

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

 
ACORDA 

 
ÚNICO: Non incoar expediente sancionador e, conseguintemente, arquivar as 
actuacións iniciadas con ocasión da recepción, o 8 de maio  de 2014, no 
enderezo electrónico corporativo do Subdirector Xeral de Investigación do 
Consello Galego da Competencia, dun correo electrónico masivo encabezado 
polo motivo “Monbus + saneamento” , do que se podería inferir a posible 
comisión de prácticas contrarias á Lei 15/2007, DOG 3 de Xullo, de Defensa da 
Competencia, por parte da empresa Castromil, S.A. (Monbus). 
 
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.” 
 
 
 


