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Resolución R 7/2014 – Encomenda de xestión do servi zo de protección 
radiolóxica en hospitais do Servizo Galego de Saúde 
 
 
Pleno: 
 
D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 
D. Fernando Cachafeiro García, vocal 
 
 
En Santiago de Compostela, a 27 de xaneiro 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 5/2014 iniciado pola Subdirección de Investigación do CGC con 
ocasión da denuncia interposta por XPERT, SL fronte a GALARIA, Empresa 
Pública de Servizos Sanitarios, SA por supostas prácticas restritivas da 
competencia, de conformidade coa Lei 15/2007, de 3 de xullo, de defensa da 
competencia (LDC).  
 
 

ANTECEDENTES DE FEITO 
 
 

1. En data de 10 de marzo de 2014 XPERT, SL presentou na Comisión 
Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC) denuncia contra 
GALARIA, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, SA (anteriormente 
denominada Instituto Galego de Medicamento Técnico, S.A) por supostas 
prácticas restritivas da competencia prohibidas polo art. 1 da LDC. O día 3 
marzo de 2014, a CNMC remitiu o expediente ao Consello Galego da 
Competencia ao apreciar que a competencia recae neste organismo, en 
virtude do disposto no artigo 2 da Lei 1/2002, de 21 de febreiro, de 
coordinación das competencias do estado e das comunidades autónomas 
en materia de defensa da competencia.  
 

2. A denunciante, XPERT, é unha empresa que presta servizos como 
Unidade Técnica de Protección Radiolóxica, para o que goza da preceptiva 
autorización do Consello de Seguridade Nuclear. A denunciada, GALARIA, 
constituída por Decreto 229/1994, de 14 de xullo, é unha sociedade pública 
autonómica adscrita ao Servizo Galego de Saúde que ten por obxecto o 
desenvolvemento, execución e explotación de infraestruturas sanitarias, a 
prestación de servizos de consultaría no campo sanitario, así como a 
prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario. 
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3. A lexislación española prevé a existencia de entidades especializadas que 
realizan funcións de protección radiolóxica nas instalacións nucleares e 
radioactivas ou que asesoran aos titulares destas instalacións. Estas 
entidades son os servizos de protección radiolóxica (SPR) e as unidades 
técnicas de protección radiolóxica (UTPR). 

 
4. A entidade denunciante alega que, polo menos desde o ano 2011, 

GALARIA está a prestar servizos como Unidade Técnica de Protección 
Radiolóxica a diversos hospitais dependentes do Servizo Galego de Saúde 
(SERGAS) o que, ao seu xuízo, supón unha infracción de “a normativa de 
contratación pública (e) da normativa de libre competencia (por acordos 
prohibidos, abuso de posición dominante e actos desleais)”, entre outras. 

 
5. A Subdirección de Investigación, dentro da fase de investigación reservada, 

formulou requirimentos de información ao Servizo Galego de Saúde e á 
entidade GALARIA para que achegasen información acerca da natureza 
xurídica da segunda e dos contratos estipulados entre ambas.  

 
6. En data de 10 de setembro de 2014, a Subdirección de Investigación do 

CGC adoptou unha proposta de non incoar procedemento sancionador 
fronte a GALARIA, ao amparo do disposto nos arts. 49 da LDC e 27 do 
Regulamento de Defensa da Competencia (RDC), por entender que: 

 
“GALARIA reúne os requisitos establecidos no artigo 24 TRLCSP para 
ser considerada como un medio propio no mercado obxecto da 
denuncia (personalidade xurídica propia, control análogo, actividade 
esencial). Así mesmo, non se observa que obrase fora dos termos da 
encomenda. 
 
En consecuencia, non se observa que GALARIA incorrese en ningún 
dos supostos de prácticas restritivas do artigo 1 LDC (non realizou 
acordos coa Consellería de Sanidade, en canto as 
encomendas/contratos programa son ordes unilaterais). Tampouco 
incorreu en abuso de posición de dominio, ao limitarse a executar 
estritamente as ordes do seu único cliente: a Consellería de Sanidade. 
Polos datos que obran no expediente GALARIA non expandiu as súas 
actividades de protección radiolóxica a clientes privados”.  

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

na súa reunión do 19 de novembro de 2014. 
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FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 

 
Primeiro: Obxecto da resolución 
 

8. O presente expediente ten por obxecto determinar se a prestación de 
servizos de protección radiolóxica por parte GALARIA a hospitais do 
Servizo Galego de Saúde constitúe unha infracción da Lei de Defensa da 
Competencia. A este respecto, é preciso determinar –con carácter previo- 
se a encomenda do devandito servizo a GALARIA axústase ao disposto na 
normativa de contratación pública. 

 
Segundo: Medios propios e encomendas de xestión 

 
9. A Constitución Española recoñece no seu artigo 128 a iniciativa pública na 

actividade económica, tanto como demandante como oferente de produtos  
servizos. Desde o lado da oferta, as Administracións públicas poden 
constituír entes públicos para ofrecer bens e prestar servizos a entidades 
públicas e privadas, de variada natureza xurídica. Algúns destes entes 
teñen a consideración de medios propios das administracións, aos que a 
administración pode recorrer para atribuírlles obras e servizos mediante 
encomendas de xestión, sen necesidade de aplicar a normativa de 
contratación pública. 
 

10. A normativa europea de contratación pública recoñece que cando unha 
Administración pública encarga a provisión de bens ou servizos a un ente 
con personalidade xurídica propia, pero intimamente vinculado co poder 
público adxudicador, a relación xurídica entre ambos non é un contrato 
(sometido ás regras de contratación pública) senón un encargo unilateral a 
quen non pode negarse a executalo nin fixar ou negociar as condicións da 
súa prestación (por iso denomínase encargo de xestión ou in house 
providing).  

 
11. En concreto, a Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública establece 

as condicións que permiten excluír encomendas de xestión das normas de 
contratación pública: a) que o poder adxudicador exerza sobre a persoa 
xurídica de que se trate un control análogo ao que exerce sobre os seus 
propios servizos; b) que máis do 80% das actividades desa persoa xurídica 
leven a cabo no exercicio dos labores que lle foron confiados polo poder 
adxudicador que a controla ou por outras persoas xurídicas controladas por 
devandito poder adxudicador, e c) que non exista participación directa de 
capital privado na persoa xurídica controlada, coa excepción das formas de 
participación de capital privado sen capacidade de control maioritario nin 
minoritario que estean impostas polas disposicións legais nacionais, de 
conformidade cos Tratados, e que non exerzan unha influencia decisiva 
sobre a persoa xurídica controlada. 
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12. No noso país, o texto refundido da Lei de contratos do sector público 
(TRLCSP, aprobado por Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de 
novembro) regula as encomendas de xestión en (art. 26.6) e decláraas 
excluídas do ámbito de aplicación da normativa de contratación pública 
(art. 4.1 n)). De acordo co devandito texto legal, para que un ente poida 
revestir a condición de medio propio, debe reunir –en esencia- as tres 
circunstancias seguintes:  

 
a) Titularidade pública: se trátase de sociedade, o 100% do capital sexa 
de titularidade pública; 
 
b) Control público: a Administración ostenta un control análogo ao que 
ten sobre os seus propios servizos, de maneira que non exista 
negociación bilateral do prezo e outras condicións da prestación; 
 
c) Recoñecemento legal: a norma que crea o ente ou os seus estatutos 
deben declarar expresamente que ten a condición de medio público e 
precisar o réxime das encomendas que se lle poidan transferir 

 
13. No Dereito autonómico galego, a encomenda de xestión a medios propios 

aparece regulada nos artigos 9, 10 e 47 ss. da Lei 16/2010, do 17 de 
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do 
sector público autonómico de Galicia (á que se remite o artigo 13 da Lei 
14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público 
autonómico).  
 
Terceiro: As condutas exentas por Lei 
 

14. O artigo 4 da LDC establece un límite á aplicación do Dereito da 
competencia derivado da actuación dos poderes públicos. Trátase de 
condutas que aínda que a priori poderían subsumirse nalgunha das 
prohibicións dos artigos 1, 2 e 3 da LDC, non están prohibidas porque 
gozan de amparo legal.  
 

15. A exención das condutas impostas por lei é unha manifestación da 
facultade que teñen os poderes públicos de intervir na economía, 
recoñecida –entre outros- no xa mencionado artigo 128 da Constitución 
Española. As normas emanadas das autoridades públicas non son 
susceptibles de supervisión polas autoridades antitrust, a pesar de que 
poden ter efectos restritivos sobre a competencia nos mercados. A 
competencia non é o único ben xurídico protexido de aí que os poderes 
públicos sexan soberanos para promulgar normas que restrinxen a 
competencia co fin de lograr outros obxectivos lexítimos. A anterior 
afirmación non significa, de ningún xeito, que os poderes públicos poidan 
impoñer arbitrariamente restricións da competencia no mercado. Con todo, 
a impugnación de normas deste tipo vai máis aló do contido do Dereito de 
defensa da competencia. 
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16. A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ven advertindo desde 

hai tempo de que o recurso aos medios propios e encomendas de xestión 
entraña un risco para a competencia na medida en que poden excluír a 
outros oferentes, reais ou potenciais, dos produtos ou servizos afectados. 
Por este motivo, recoméndase que antes de encomendar a  provisión de 
ben ou servizo a un medio propio, as Administracións valoren a situación 
dos mercados afectados e o imposible impacto que esta decisión pode ter 
sobre a competencia (véxase, por todos, o informe “Os medios propios e 
as encomendas de xestión” publicado pola CNMC en xuño do 2013).  

 
17.  Agora ben, a autoridade de competencia tamén recoñece que cando a 

encomenda de xestión a un medio propio axústase ao disposto na 
normativa de contratación pública, a restrición da competencia no mercado 
afectado poida producirse, goza a priori de amparo legal. Noutras palabras, 
a encomenda de xestión a medios propios, cando se efectúa nos termos 
previstos pola normativa de contratos públicos, constitúe unha conduta 
ampara polo TRLCSP e, por tanto, exenta da aplicación dos artigos 1, 2 e 3 
da Lei de Defensa da Competencia (véxanse, neste sentido, as resolucións 
ditadas con respecto da empresa TRAGSA, recollidas pola Subdirección de 
Investigación na súa proposta de arquivo das actuacións).  

 
Cuarto: O encargo de xestión a GALARIA por parte do  SERGAS 
 

18. No caso que se nos presenta, cúmprese a primeira condición do artigo 26 
do TRLCSP por canto o capital social de GALARIA está integramente 
subscrito pola Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

19.  En segundo lugar, tamén se verifica o control público do ente por canto o 
Consello de Administración está formado integramente por membros da 
Consellería de Sanidade. Así mesmo, o Decreto 229/1994 polo que se 
constituíu GALARIA dispón que as encomendas de xestión requirirán 
resolución previa do órgano encomendante, na que se identificarán os 
termos e condicións do encargos, por tanto, sen negociación bilateral 
algunha entre ambas as entidades.  
 

20.  Finalmente, o citado Decreto 229/1994 recoñece expresamente que 
GALARIA ten a consideración de medio propio instrumental e servizo 
técnico da Xunta de Galicia para a execución das actividades que lle sexan 
encomendadas por esta ou polos seus organismos e entidades de 
natureza pública. 
 

21.  Así as cousas, cabe concluír que a conduta de GALARIA –no caso de que 
dita empresa incorrese nalgunha das condutas prohibidas pola Lei de 
Defensa da Competencia- goza do amparo legal que lle dispensa o artigo 
26 do texto refundido da Lei de contratos do sector público. Todo iso sen 
prexuízo de que, de lege ferenda, resulte aconsellable a reforma do 
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devandito precepto para impoñer ás Administracións públicas a obrigación 
de velar porque as encomendas de xestión non restrinxan a competencia 
nos mercados, tal e como suxire a Comisión Nacional dos Mercados e a 
Competencia no informe xa comentado.    

 
 
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 en virtude da denuncia presentada por XPERT, SL fronte a 
GALARIA, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, SA por considerar que a 
conduta examinada goza de amparo legal nos termos previstos polo artigo 4 da 
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.” 
 
 


