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A Sección 002 da Sala do Contencioso-Administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pronunciou a 
 

 
SENTENZA 

 
 Ilmos./as. Sres./as. D./Dª 
MARIA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ-PTE 
FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA (R ) 
JULIO-CESAR DÍAZ CASALES 
CARMEN NÚÑEZ FIAÑO ( R ) 
   
 
A CORUÑA, a veintioito de marzo de   dous mil dezaoito. 

 
No recurso contencioso-administrativo que, co número   
4339/2016,  presentado por ALCOR SEGURIDAD SL, representado 
polo procurador Sra. Mosquera Herrero , dirixido polo letrado 
Dº Valle Feijoo, contra  o acordo de 06.06.2016  do CONSELLO 
GALEGO DA COMPETENCIA    . É parte a Administración demandada 
o CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA, representado polo letrado da 
Xunta e o CONCELLO DE LUGO, representado polo procurador Sr. 
Gandoy Fernández e asistido do letrado do Concello. 
É relator o Ilmo. Sr. D. FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA. 
 

 
ANTECEDENTES DE FEITO 

 
 
PRIMEIRO. - Admitiuse a trámite o recurso, e practicáronse as 
dilixencias oportunas, presentado o recorrente a súa demanda, 
na que solicitou que se acollera integramente o recurso. 
SEGUNDO. - Conferido traslado á parte demandada, solicitouse a 
desestimación do recurso, de conformidade cos feitos e 
fundamentos de dereito consignados na contestación da demanda. 
TERCEIRO. - Recibíndose o asunto a proba e declarado concluso 
o debate escrito, quedaron as actuacións sobre a mesa para 
resolver. 
CUARTO. - Na sustanciación do recurso observáronse as 
prescricións legais, sendo a súa contía 68.868 EUROS . 



 
 

FUNDAMENTOS XURIDICOS 
 
PRIMEIRO.-   O acto que se recorre é o acordo de 06.06.2016 do 
Pleno do Consello Galego da Competencia que sanciona a ALCOR 
SEGURIDADE SL por infrinxilo artigo 15 da Lei de competencia 
coma autor dunha falta grave  - art 62.3 c- a unha sanción de 
68.868euros. 
 
O feito sancionado foi: facilitar ó órgano de contratación 
información falsa sobre as condicions dos contratos dos 
traballadores sometidos a subrogación. 
 
Segundo resulta do expediente, para confeccionalo prego de 
clausulas administrativas particulares que rexería a 
contratación do servizo de vixilancia do fogar do transeunte 
municipal, o Concello de Lugo solicitou á empresa que prestaba 
o servizo  ( Alcor Seguridade SL ) informacion verbo das 

retribucións que percibía o persoal ( tres vixilantes ) . Na 
comunicación de 14.04 indicou que as retribucións eran:  
Ó concurso presentáronse tres empresas sendo a oferta de Alcor 
a mais baixa ( 99.207,90 ). 
Denuncia da empresa Compañia de proteccion y vixilancia 
Galaica SA: datos falsos de retribucións dos traballadores, e 
acordo de suspensión da adxudicación. 
Solicitude de aclaracións a Alcor y diferencias entre a 
comunicación de 14.04 e a de 08.10.2004 de 21.889,79 euros. 
o Concello desiste da contratación e convoca un novo proceso, 
dando traslado ó Consello Galego da competencia. 
 
SEGUNDO.- A recorrente sostén que presta o servizo dende o 
31.01.2012 e a piques de rematar ( era de dous anos ) o 
Concello solicitoulle unha relación actualizada do persoal con 

dereito a subrogación, remitíndolle os datos ( folios 21 a 23 
do expediente ). 
Foi a técnico municipal quen calculou os custos aplicando o 
Convenio Colectivo estatal, cando a empresa conta con convenio 
propio cuns custos salariais inferiores. O custo ( o máximo 
anual do ano 2014 estableceuse n 107.445,80 euros ) 
reflectiuse no prego de condicións particulares confeccionado 
o 11.04.2014. 
Trala sentenza do social de 09.04.2014 a prol dun vixilante: 
plus de perigosidade consolidado, comunicouse dita 
circunstancia ó Concello( o plus era aplicable a 
tódolosvixilantes sometidos a subrogación ) e determinouse un 
novo prezo máximo de licitación de 114.847,94 euros. 
Aprobación do expediente de contratación o 09.07.2014. 
 
No expediente do Consello da Competencia o instructor propuxo 

que non estaba acreditada a existenza de practica prohibida 
ningunha. O pleno do organismo non estivo dacordo. 
 
A recorrente amosa a súa non conformidade coa sanción con base 
en: a) non existiu acto ningún de competencia desleal dado que 
subministrou a información esixida no art. 120 TRLCSP, sendo a 
técnico municipal que calculou o prezo máximo de licitación e 
solicitoulla á empresa axuda para calculalos custos salariais 
con aplicación do convenio estatal. b) non se distorsouno 
gravemente as condicións de competencia ( a ventaxa 
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competitiva de ALCOR é debida o seu propio convenio colectivo 
) e c) non existiu prexuizo ó interese público. 
A esto engade: d) infracción do principio acusatorio ( non 

coñeceu a imputación ata a resolución sancionadora ) e e) erro 
na determinación da sanción. 
 
As administración rebaten as súas pretensións 
 
TERCEIRO.- Antes de calquera outra consideración compre 
determinar se concorre ou non o feito base: subministro de 
información incorrecta verbo dos traballadores a subrogar. 
 
Figura no expediente que a ALCOR solicitáronlle - folio 21- a 
relacion actualizada do persoal con dereito a subrogación 
indicando antigüidade no mesmo e, asemade, no caso de que 
exista, a percepcion dalgún plus. 
A contestación foi achegado: acrónimo, antigüidade, que un dos 
tres vixilantes percibía o PLUS DE ARMA e que o contrato 100 ( 
en idénticos termos e verbo doutra contratación é a 

contestación da empresa SERRAMAR que figura no folio 39, e 
dicir, en ningunha delas se refliciten os salarios dos 
traballadores ). 
Con estes datos e aplicando o CONVENIO NACIONAL o técnico do 
concello determinou o PREZO MÁXIMO, tendo en conta o custo do 
persoal: salario base, complemento por antigüidade, plus de 
perigosidade ( o mínimo garantido e o consolidado para un 
deles ) o plus de transporte e vestiario, 3 pagas extras e os 
custos da Seguridade Social. 
O prezo máximo de 107.445,80 euros foi o que se engadiu ó 
prego de condicións particulares -folio 85 e ss onde figura a 
situación dos traballadores susceptibles de subrogación -folio 
148, en idénticos termos ós subministrados pola empresa. 
Modificación do prezo máximo ó comunicar ALCOR que os outros 
dous vixilantes teñen recoñecido o plus de perigosidade - 

folios 163-164-. elevan o prezo a 114.847,49 o 30.05.2014. 
 
Son estas actuacións as que examina o Consello Galego da 
competencia e contrasta co informe municipal que determina 
unha diferencia de 21.899,79 euros entre o custo real dos 
traballadores e o custo do servizo facilitado pola empresa ó 
órgano de contratación, e ó consideralos acreditados sanciona 
a condua da empresa. 
 
Maila extensión do razoamento do acordo do Consello Galego da 
competencia non concordamos co resolto ó entender que non 
concorre na empresa ALCOR a conduta sancionada. 
Do relato dos feitos resulta que ALCOR contestou ós termos do 
requerimento formulado polo Concello de Lugo subministrando os 
datos de identidade dos vixilantes, antigüidade, tipo de 
contrato e pluses. Foi o Concello o que, con eses datos, 

determinou os custos laborais totais aplicando o Convenio 
Nacional do Sector. 
 
A actuación de ámbos foi correcta: a) a empresa subministra o 
que lle piden e b) o Concello calculo o custo aplicando o 
Convenio colectivo nacional que sería o aplicable a calquera 
empresa ( distinta de Alcor ) que se subrogara nos contratos. 
 
Tal e coma indica o letrado do recorrente de ter comunicado o 
custo real dos traballadores ( dato que non lle solicitaron e 



que tampouco o Concello solicitou no caso doutras 
adxudicacións ) este non podería ser considerado na licitación 
xa que o Convenio propio da empresa ALCOR non é extensible a 

outras do sector - os custos de persoal son menores- e as 
outras empresas debían subrogarse nos termos do Convenio 
Nacional. 
 
Entendemos, polo tanto, que non existe a falsidade da que se 
parte para sancionar a ALCOR o que carreta que acollámolo 
recurs 

 

CUARTO.-   Impoñenselle as custas ( ó 50% ) ó Consello galego 
da Competencia e o Concello de Lugo ata a contía máxima de 
1.500 euros para cubrilos custos de representación e asistenza 
xurídica do recorrente , de conformidade co disposto no artigo 
139 da Lei Xurisdicional. 
 
Por todo o exposto, en nome do Rey, pola autoridade que lle 

confire a Constitución, esta sala decidiu 
 

FALLAMOS 
 
Que ACOLLÉMOLO recurso contencioso-administrativo presentado 
por ALCOR SEGURIDAD SL contra a resolución de 06.06.2016 do 
CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA ( expe. S 10/2016 ) anulándoa 
por contraria a dereito. 
Impoñenselle as custas ás administracións. 
Notifíquese ás partes e, no seu momento, devólvase o 
expediente administrativo á súa procedencia, con certificación 
desta resolución. Contra esta resolución teñen un recurso de 
casación ante a Sala Terceira do Tribunal Supremo. Devandito 
recurso haberá de prepararse ante  a Sala de instancia no 
prazo de trinta días, contados desde o seguinte ao da 
notificación da resolución que se recorre, en escrito no que, 

dando cumprimento aos requisitos do artigo 89 da Lei 
Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, tómese 
en consideración o disposto no punto III do Acordo da Sala de 
Goberno do Tribunal Supremo de data 20 de abril de 2016, sobre 
extensión máxima e outras condicións extrínsecas dos escritos 
procesuais referidos ao recurso de casación (B.Ou.E. do 6 de 
xullo de 2016). 
Así o pronunciamos, mandamos e asinamos. 
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PUBLICACION. - A sentenza anterior foi lida e publicada o 

mesmo día da súa data, polo Ilmo. Sr. Maxistrado Relator D. 

FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA  ao estar a celebrar audiencia 

pública a Sección 004 da Sala do Contencioso-Administrativo 

doTribunal Superior de Xustiza de Galicia. Dou fe. A CORUÑA, a 

veintioito de marzo   de   dous mil dezaito. 


