
RESOLUCIÓN  5/2021 – LICITACIÓN SUBMINISTRO USC

En Pleno

D. Ignacio López-Chaves Castro, presidente

D.  Daniel Neira Barral, secretario/vogal

Dna. María Teresa Cancelo Márquez, vogal

En Santiago de Compostela, a 30 de decembro de 2021

A Comisión Galega da Competencia (en diante CGC), coa composición arriba indicada e sendo

relator  D.  Ignacio  López-Chaves  Castro,  ditou  a  seguinte  Resolución  no  Expediente  S  2/2020

Licitación subministro USC que trae causa na remisión con data 5 de febreiro de 2020 polo Tribunal

Administrativo de Contratación Pública de Galicia (en diante TACGal) ao amparo do artigo 132.3 da

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (en diante LCSP) e do artigo 23.3 da

Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico de Galicia, dunha

copia da súa Resolución número 28/2020, do 30 de xaneiro de 20201 pola que se resolveron os

recursos, acumulados, interpostos por MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL con NIF B82084062

(recurso 11/2020) e por ELÍAS JADRAQUE, SA con NIF A28745495 (recurso 14/2020), en relación á

contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para adquisición dun equipo para

a “realización de «unións finger joint» para madeira estrutural e equipos auxiliares con destino ao

Laboratorio  da  Plataforma  de  Enxeñería  de  Madeira  Estrutural  (PEMADE).  Expediente

2019/CSUA1/000010 da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

1Cfr. https://tacgal.xunta.gal/sixtacweb/resolucions/
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1.- ANTECEDENTES DE FEITO

PRIMEIRO.- Con data 30 de xaneiro de 2020, o TACGal adoptou a Resolución número 28/2020,

pola que resolvía os recursos acumulados, interpostos por MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL

(NIF  B82084062) (recurso  11/2020)  e  por  ELÍAS  JADRAQUE,  SA  (NIF:  A28745495) (recurso

14/2020)  en  relación  á  contratación,  mediante  procedemento  negociado  sen  publicidade,  para

adquisición dun equipo para a “realización de unións finger joint para madeira estrutural e equipos

auxiliares con destino ao Laboratorio da Plataforma de Enxeñería de Madeira Estrutural (PEMADE),

expediente  2019/CSUA1/000010  da  Universidade  de  Santiago  de  Compostela”.  Na  citada

Resolución  acordábase  desestimar  os  recursos  interpostos  polas  agora  investigadas

MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS,  SL  (NIF  B82084062) (recurso  11/2020)  e  por  ELÍAS

JADRAQUE, SA (NIF: A28745495) (recurso 14/2020), confirmándose a legalidade da súa exclusión

no referido procedemento de licitación pública.

SEGUNDO.  - Na  citada  Resolución  do  TACGal  póñense  de  manifesto  os  seguintes  feitos  que

describen  como  aconteceu  o  acto  de  exclusión  pola  Universidade  de  Santiago  de  ambas  as

empresas da referida licitación pública:

- A USC inicia o expediente de contratación pública «2019/CSUA1/000010» "Adquisición dun

equipo para a realización de unións finger point para madeira estrutural e equipos auxiliares

con destino a o Laboratorio da Plataforma de Enxeñería da Madeira Estrutural (PEMADE)",

licitado por procedemento aberto, á que presentaron oferta as empresas: «MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL» e «ELÍAS JADRAQUE, SA».

- Ambas empresas  constituíron fóra de prazo a garantía provisional esixida no Anexo I de

especificacións do contrato do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, polo que as

dúas foron excluídas da licitación pola Mesa de Contratación.

- A exclusión das dúas únicas licitadoras obrigou á USC para declarar deserto o expediente

de contratación por Resolución do 13 de setembro 2019 por ser elas as únicas empresas que

presentaran  ofertas,  autorizándose  na  mesma Resolución  o  desenvolvemento  da  citada

licitación polo procedemento negociado sen publicidade tal e como propuxera a mesa de

contratación;  autorizándose  tamén  á  utilización  do  mesmo  Prego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares “excepto as cláusulas que se referían ás condicións propias do
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procedemento aberto”, e a utilización do mesmo Prego de Prescricións Técnicas “excepto as

cláusulas  relativas  á  presentación  da  documentación  en  sobres  diferentes  «B  e C» das

ofertas presentadas polas empresas licitadoras”.

- Á nova licitación foron convidadas as empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e

ELÍAS  JADRAQUE,  SA,  indicando  que  podían  manter  a  oferta  presentada  para  o

procedemento aberto declarado deserto.

- Dado que na devandita resolución non se estableceu un prazo para a confirmación do

mantemento da oferta nin a posibilidade de enviar unha nova, mediante nova Resolución

reitoral de data 3 de outubro de 2019 resolvéronse ambas as cuestións, establecendo un

prazo de 10 días naturais para comunicar se se mantiña a oferta ou se publicaba novamente

a licitación e estableceuse a posibilidade de que indicasen se non estaban interesadas en

participar  no novo  procedemento negociado,  sendo concedido  o mesmo prazo  para que

calquera outras empresas interesadas presentasen unha oferta.

- As empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE, SA mantiveron

as  súas  ofertas  iniciais  como base  para a  negociación,  presentando  tamén oferta  unha

terceira empresa WEINIG GRECON GMBH & CO.

- Todas as ofertas, en sobre pechado, foron enviadas ao responsable do contrato para que

puidese realizar a negociación. Unha vez realizada esta e analizado o informe de valoración

elaborado polo responsable do contrato Manuel Guaita Fernández e a técnica da Plataforma

de Enxeñería  da  Madeira  Estrutural  (PEMADE),  Belén  Feijoo  Lombao,  observouse que

Ignacio  Jadraque  Sánchez,  Administrador  único  da  empresa  MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL, negociou presencialmente as condicións da oferta en nome da

empresa ELÍAS JADRAQUE, SA; e que Elías Jadraque Asenjo, Administrador único da

empresa ELÍAS JADRAQUE, SA, negociou presencialmente as condicións da oferta en

nome da empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL2.

-  Solicitouse entón aclaración ao responsable do contrato por  se se tratase dun erro de

transcrición, pero este puxo de manifesto que NON se trataba de ningún erro.

- Este intercambio de representantes das empresas citadas, implica unha actuación conxunta

e coordinada das empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE,

SA,  que é  contrario ao  espírito  do procedemento  negociado,  limita a  competencia  entre

2 Letra grosa engadida nesta Resolución que non existe na Resolución do TACGal
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empresas buscada pola USC, e ademais subverte a personificación xurídica das empresas,

viciando a negociación.

TERCEIRO. - A Resolución do TACGal recolle tamén, e de maneira literal, o seguinte Relato de

Feitos  incluído  os  antecedentes  16  a  22 do  “Informe do  Órgano de  Contratación de Recursos

Especiais 11/2020 e 14/2020” contra a exclusión das empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS,

SL  e  ELÍAS  JADRAQUE,  SA;  (Expediente  2019/CSUA1/000010,  do  21  de  xaneiro  de  2020)”,

documento  que  consta  no  expediente,  que  describe  a  actuación  da  Mesa  de  Contratación  en

relación coa exclusión da negociación ás dúas empresas denunciadas:

“16.  A  negociación  coas  empresas  prodúcese  a  través  de  correos  electrónicos  e

presencialmente, participando, por parte da Universidade Manuel Guaita Fernández como

responsable do contrato e María Belén Feijoo Lombao, técnica da Plataforma de Enxeñería

da Madeira Estrutural (PEMADE).

17.  Unha  vez  finalizada  a  negociación,  o  responsable  do  contrato  emite  un  informe de

valoración  das  ofertas  presentadas  (documento  nº  35  do  índice),  e  un  Anexo  onde  se

recollen as negociacións levadas a cabo (documento nº 36).

18. Na revisión do Anexo, a Mesa de Contratación advirte que en devandito Anexo faise

referencia á actuación de Ignacio Jadraque Sánchez en representación da empresa ELÍAS

JADRAQUE, SA; e Elías Jadraque Asenjo en representación da empresa MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS,  SL.  Considerando  que  se  trata  dun  erro,  solicita  do  responsable  do

contrato que aclare dita actuación.

19.  O responsable do contrato e a técnica da Plataforma de Enxeñería da Madeira Estrutural

(PEMADE), preocupados polas condicións técnicas dos equipos, tal como indican no informe

de  aclaracións  sobre  consulta  da  Mesa  de  Contratación,  non  prestaron  atención  a  que

persoa representaba a cada empresa nas reunións presenciais que mantiveron, se non que

se limitaron a recoller o nome da persoa que asistía á reunión. Doutra banda, os correos

electrónicos eran contestados fundamentalmente por técnicos.

20. Con data 2 de decembro de 2019 o responsable do contrato emite informe (documento nº

39) no que ratifica:
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a)  Que  na  reunión  presencial  de  negociación  coa  empresa  MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS SL. estiveron presentes Elías Jadraque Asenjo e Paolo (técnico de

Bottene).

b) Que nas reunións de negociación coa empresa ELÍAS JADRAQUE, SA; estiveron

presentes  Ignacio  Jadraque  Sánchez  e  José  de  Galivema  (empresa  de  servizo

técnico).

21.  A Mesa de contratación, ao ter constancia fidedigna de que o representante legal da

empresa  MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS  SL  (Ignacio  Jadraque  Sánchez);  actuara  en

representación da empresa ELÍAS JADRAQUE, SA; e que o representante legal da empresa

ELÍAS  JADRAQUE,  SA  (Elías  Jadraque  Asenjo)  actuara  en  representación  da  empresa

MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS,  SL;  considerou  que  se  produciu  unha  actuación

coordinada e conxunta de ambas as empresas e propuxo a exclusión de ambas as empresas

do procedemento de negociación.

22.- O 23 de decembro de 2019 o Órgano de Contratación resolve excluír da negociación ás

empresas ELÍAS JADRAQUE, SA e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL.

CUARTO. -  Con data 5 de febreiro de 2020 e ao amparo do artigo 132.3 LCSP e 23.3 da Lei

14/2013, o TACGal remitiu a esta Comisión Galega da Competencia (CGC) copia da súa citada

Resolución número 28/2020, do 30 de xaneiro de 2020.

QUINTO. -  Con data 18 de febreiro de 2020, a Subdirección de Investigación da CGC solicitou á

USC copia do citado expediente de contratación pública, que foi remitido pola USC en data 19 de

febreiro de 2020.

SEXTO. - Á vista da información obrante no expediente, o 19 de febreiro de 2021, e tras verificarse o

trámite de asignación previsto na Lei 1/2002, de coordinación de competencias entre o Estado e as

comunidades autónomas en materia de defensa da competencia, a Subdirección de Investigación

acorda incoar un expediente sancionador identificado como S 2/2020, Licitación fornezo USC, contra

as  empresas  MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS  SL  e  ELÍAS  JADRAQUE  SA,  como  persoas

xurídicas e, a título persoal como persoas físicas pola súa participación directa e persoal no feitos

obxecto do expediente  sancionador  e a súa condición de Administradores únicos das mesmas,

contra  D.  Ignacio Jadraque Sánchez,  con DNI  1178216H e D.  Elías Jadraque Asenjo,  con DNI

3046349E en relación ao expediente de contratación pública 2019/CSUA1/000010 da Universidade

de Santiago de Compostela e iso ante a existencia de indicios racionais  dunha posible conduta
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prohibida pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia (LDC), de acordo co disposto

no seu artigo 49.1 e no artigo 28 do Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o

seu regulamento, en virtude das atribucións que lle confire o artigo 36.2.a) do Decreto 118/2016, do

4 de agosto, polo que se crea o Instituto Gallego do Consumo e da Competencia e apróbanse os

seus estatutos.

SÉTIMO. - Advertido que no acordo de incoación de data 19 de febreiro de 2021 indicouse de

maneira incorrecta cal era o Administrador único de cada unha das dúas empresas aos que se lle

incoaba tamén o expediente sancionador pola súa participación nos feitos recolleitos no artigo 63.2

da LDC,  con data 22  de  marzo de 2021,  aprobouse un  novo acordo de incoación que lles  foi

oportunamente notificado aos interesados.

OITAVO.  - Con  data  26  de  abril  de  2021  a  Subdirección  de  Investigación  ditou  o  Prego  de

Concreción de Feitos (PCF), que foi notificado aos interesados, dándolle o preceptivo prazo para

formular, no seu caso, as alegacións pertinentes. No escrito de alegacións tanto MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL como ELÍAS JADRAQUE, SA solicitaron a declaración de confidencialidade

de determinada documentación por considerala secreto de negocio. O 21 de setembro de 2021 a

Subdirección de Investigación declara a súa confidencialidade.

NOVENO. - Con data 31 de maio de 2021 esta  SUBDIC requiriu  ás empresas MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE, SA para que achegasen as súas respectivas cifras de

volume de negocios correspondentes ao ano 2020.

DÉCIMO.  -  Con  data  14  de  xuño  de  2021,  tanto  a  representación  de  MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE, SA achegan as súas respectivas cifras de volume de

negocio e en oficios sucesivos presentan tamén por vía telemática as súas respectivas alegacións

ao PCF.

UNDÉCIMO. -  O día 22 de setembro de 2021 a Subdirección de Investigación notifica a Proposta de

Resolución ás empresas  MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e  ELÍAS JADRAQUE,  SA,  e ás

persoas físicas D. Ignacio Jadraque Sánchez, con DNI 01178216H e D. Elías Jadraque Asenjo, con

DNI 03046349E indicándolle que poden formular alegacións.

DUODÉCIMO.  - Con  data  28  de  setembro  de  2021  solicitan  acceso  ao  expediente  ELÍAS

JADRAQUE, SA, e o 29 de setembro MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL- O día 4 de outubro de

2021 facilitóuselles pola Subdirección de Investigación acceso ao expediente a ambas as empresas.
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DÉCIMO TERCEIRO. -  O día 8 de outubro de 2021, a Subdirección de Investigación notifica a

Proposta de Resolución ao Pleno da Comisión Galega da Competencia acompañada das alegacións

que  á  mesma  presentaran  MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS,  SL,  ELÍAS  JADRAQUE,  SA,  D.

Ignacio Jadraque Sánchez e D. Elías Jadraque Asenjo, acompañada dos documentos presentados

con elas.  MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL volveu solicitar a declaración de confidencialidade

de determinada documentación por considerala secreto de negocio.

DÉCIMO CUARTO. -  Con data de 30 de decembro de 2021 o Pleno reúnese para deliberar  e

aprobar esta Resolución.

2.- AS PARTES

2.1.- COMUNICACIÓN DA POSIBLE PRÁCTICA RESTRITIVA DA COMPETENCIA

A orixe do presente Expediente Sancionador atópase na remisión polo TACGal a este organismo, ao

amparo do artigo 132.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público e do artigo

23.3 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, para os

efectos que procedan, dunha copia da súa Resolución 28/2020, do 30 de xaneiro de 2020, que

desestima os recursos acumulados interpostos por MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (recurso

11/2020)  e  ELÍAS  JADRAQUE,  SA  (recurso  14/2020)  pola  súa  exclusión  no  expediente  de

contratación pública 2019/CSUA1/000010 da Universidade de Santiago de Compostela.

O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACGal) é

un órgano administrativo colexiado e especializado, adscrito á consellería competente en materia de

facenda, que actúa con independencia funcional no exercicio das súas competencias para garantir a

súa  plena  obxectividade.  Comezou  o  seu  funcionamento  o  2  de  abril  de  2018.  Entre  as  súas

funcións está o coñecemento e a resolución dos recursos especiais en materia de contratación,

agora regulados na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Tamén, no seu

caso,  dos  procedementos  previstos  en  Real  Decreto-lei  3/2020,  do  4  de  febreiro,  de  medidas

urxentes polo que se incorporan  ao ordenamento xurídico español  diversas directivas da Unión

Europea no ámbito da contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de plans

e fondos de pensións;  do ámbito tributario e de litixios fiscais.  O ámbito de competencia deste

Tribunal  inclúe  á  Xunta  de  Galicia  e  ás  entidades  do  sector  público  autonómico  que  teñan  a

consideración de poder adxudicador, pero tamén ás entidades locais e as universidades públicas do
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ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e os entes, organismos e entidade vinculados

ou dependentes destas que teñan a consideración de poder adxudicador. Igualmente respecto do

Consello de Contas de Galicia, en base a convenio asinado a tal fin.

2.2. ENTIDADES DENUNCIADAS

O presente expediente instrúese contra as empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS

JADRAQUE,  SA  como  persoas  xurídicas;  e  contra  D.  Ignacio  Jadraque  Sánchez,  con  DNI

1178216H,  Administrador  único  da  empresa  MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS,  SL  e  D.  Elías

Jadraque Asenjo, con DNI 3046349E, Administrador único da empresa ELÍAS JADRAQUE, SA como

persoas físicas, ex artigo 63.2 LDC pola súa participación directa e persoal no feitos obxecto do

presente  expediente  sancionador  e  a  súa  condición  de  Administradores  únicos,  en  relación  ao

procedemento  para  a  licitación  pública  pola  Universidade  de  Santiago  de  Compostela  (USC),

mediante procedemento negociado sen publicidade, para “adquisición dun equipo para a realización

de unións finger-joint para madeira estrutural e equipos auxiliares con destino ao Laboratorio da

Plataforma de  Enxeñería  de  Madeira  Estrutural  (PEMADE),  expediente  2019/CSUA1/000010 da

Universidade de Santiago de Compostela”.

2.2.1 MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL.

É unha sociedade mercantil co NIF B82084062 que, de acordo cos datos fornecidos polo Rexistro

Mercantil de Madrid (Folla M- 216069 Tomo 13335 Folio 18), comezou a súa actividade o 07/07/1998

e ten o seu domicilio social no Paseo de Santa María da Cabeza, 81, MADRID e. O seu obxecto

social é:

-  “PROMOCIÓN,  COMPRAVENDA,  IMPORTACIÓN,  EXPORTACIÓN,  ALMACENAMENTO,

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA AS INDUSTRIAS DE PANADERÍA”.

 C.N.A.E.: 93-51.64 - Comercio o por maior de máquinas e equipo de oficina.

A súa estrutura de goberno é o de Administrador único.

2.2.2. ELÍAS JADRAQUE, SA.

De acordo cos datos fornecidos polo Rexistro Mercantil de Madrid (Folla M- 44894 Tomo 2576 Folio

61), esta empresa comezou a súa actividade o 12/02/1982 e ten a súa dirección social no Paseo de

Santa María da Cabeza, 81, MADRID e NIF A28745495. O seu obxecto social é:
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-  “PROMOCIÓN,  COMPRAVENDA,  IMPORTACIÓN,  EXPORTACIÓN,  ALMACENAMENTO,

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA  PARA AS INDUSTRIAS DE MADEIRA.  -  A

fabricación e comercialización de pezas e artigos deportivos e de seguridade marítima, prestación

de servizos técnicos subacuáticos de mergullo profesional, mergullo deportivo, escola de mergullo

recreativo e servizos de mergullo científico e técnico, alugueiro de materia de mergullo, carga de aire

comprimido  e  mesturas  respirables,  deseño,  fabricación,  venda  e  postventa  (reparación  e

mantemento),  alugueiro,  distribución e comercialización  maiorista  e  comerciante  polo  miúdo de:

equipos de protección individual, material de montaña, esquí, náutica e deporte, material de mergullo

deportivo  e  de  mergullo  profesional  e  militar,  incluídos  equipos.  -  A importación,  exportación,  a

intermediación e o comercio maiorista e comerciante polo miúdo de maquinaria, bens de equipo e

todo tipo de artigos destinados ao seu uso en buques e ambientes marítimos en xeral, material de

mergullo deportivo ou de mergullo profesional e militar, incluídos equipos de toda clase, mobiliario e

material Didáctico e Científico, dispositivos de exploración e rexistro.  – A investigación, ensaios e

simuladores científico-técnicos.  Equipamento médico.  -  O comercio o por  maior  e por menor de

aparellos e instrumentos e materiais médicos e hospitalarios, ortopédicos, ópticos e fotográficos, así

como material informático, incluída a programación, e material de oficina; de alcoholímetros móbiles

ou  en  máquinas  fixas  e  outras  máquinas  expendedoras  para  servizos  de  tipo  medico  ou

hospitalario.-  O comercio  por  xunto  e  menor,  exportación  e  importación,  incluído  por  medio  do

procedemento  da  internet,  de  aparellos  e  instrumentos  e  materiais  médicos  e  hospitalarios,

ortopédicos.

CNAE: 4613 – Intermediarios do comercio da madeira e materiais da construción.

A súa estrutura de goberno é o de Administrador único.

2.3. PERSOAS FÍSICAS DENUNCIADAS

2.3.1. D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ:

con DNI  01178216H,  Administrador  único da empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL no

momento de producirse os feitos analizados.

2.3.2 D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO:

con  DNI  03046349E,  Administrador  único  da  empresa  ELÍAS JADRAQUE,  SA no momento de

producirse os feitos analizados.
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2.4.- INTERESADOS NO PROCEDEMENTO

2.4.1.- DIRECCIÓN DE COMPETENCIA DA COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E DA 
COMPETENCIA (CNMC). 

A Lei  3/2013, do 4 de xuño,  de creación da CNMC (LCNMC) estipula no artigo 25.1.  a) que a

Dirección  de  Competencia  exercerá  as  funcións  de  instrución  dos  expedientes  tramitados  por

condutas  anticompetitivas.  Conforme  ao  anterior,  é  parte  interesada  neste  procedemento  la

Dirección  de  Competencia  da CNMC.  A CNMC,  de  acordo  con  disposto  nos  artigos  1  e  2  da

LCNMC, é unha entidade de Dereito público con personalidade xurídica propia e plena capacidade

pública  e  privada,  actualmente adscrita  ao Ministerio  de  Asuntos  Económicos  e Transformación

Dixital,  que  "ten  por  obxecto  garantir,  preservar  e  promover  el  correcto  funcionamento,  a

transparencia  e  a  existencia  dunha  competencia  efectiva  en  todos  os  mercados  e  sectores

produtivos,  en  beneficio  dos  consumidores  e  usuarios  ".  Actuará  no  desenvolvemento  da  súa

actividade  e  para  o  cumprimento  dos  seus  fins  con  autonomía  orgánica  e  funcional,  plena

independencia das Administracións Públicas, e sometemento a estas leis e ao resto do ordenamento

xurídico. A Lei 1/2002 establece no seu artigo 5.3 que, ao obxecto de procurar a aplicación uniforme

da LDC, o Servizo de Defensa da Competencia (actualmente, Dirección de Competencia, da CNMC)

poderá comparecer, en calidade de interesado, nos procedementos administrativos tramitados polos

órganos de defensa da competencia das Comunidades Autónomas.

3. FEITOS PROBADOS

Conforme ao Prego de Concreción de Feitos notificado ás partes e reproducido na proposta de

Resolución elevada a este Pleno, considéranse acreditados e relevantes para a resolución deste

expediente os seguintes feitos:

PRIMEIRO. - Que a Universidade de Santiago de Compostela convocou mediante procedemento

aberto, o expediente de contratación pública número 2019/CSUA1/000010 "Adquisición dun equipo

para a realización de unións finger-joint para madeira estrutural e equipos auxiliares con destino ao

Laboratorio  da  Plataforma  de  Enxeñería  da  Madeira  Estrutural  (PEMADE)".  Devandito

procedemento tramitouse ao amparo da LCSP. 

Este equipamento era financiado pola axuda con referencia EQC2018-004773-P da convocatoria

2018 para Infraestruturas Científico-tecnolóxicas da “Axencia Estatal de Investigación” con fondos
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FEDER e cofinanciada  pola  Consellería  de  Educación,  Universidades  e  Formación  Profesional,

como aparece no documento de Proposta de Gasto que aparecen na páxina 1 do expediente de

contratación remitido en PDF:

SEGUNDO. - Que á devandita licitación pública por procedemento aberto só presentaron ofertas as

empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE, SA.

TERCEIRO.  - Que  examinando  os  documentos  de  presentación  das  ofertas  polas  empresas

denunciadas pódese ver:

a) Que a oferta que presentou ELIAS JADRAQUE SA. fíxoa por carta certificada urxente en

Correos na sucursal nº 7 de Madrid o día 2 de setembro de 2019 ás 13:49:14 horas.

b) Que a oferta que presentou MONTEVERDE EQUIPAMENTOS S.L. fíxoa por carta certificada

urxente en Correos na sucursal nº 7 de Madrid o día 2 de setembro de 2019 ás 13:59:45

horas.

Por tanto, na remisión por Correos das ofertas presentadas polas empresas ELIAS JADRAQUE S.A.

e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL empregaron a mesma oficina de Correos, (a sucursal nº 7

de  Madrid),  presentárona  as  dúas  empresas  o  mesmo  día  e  cunha  diferenza  de  10  minutos.

Segundo o portal web do Concello de Madrid dita sucursal sitúase na rúa Palos de la Frontera, 6 (8

e 10) 28012 de Madrid3.

CUARTO. - Das dúas empresas só una delas ELIAS JADRAQUE S.A situou o domicilio a efectos de

notificacións  en  Madrid.  A outra  MONTEVERDE EQUIPAMENTOS,  SL sitúao  na  localidade  de

Fuenlabrada.

A empresa ELIAS JADRAQUE S.A. sinalou como domicilio no envío da documentación a rúa Paseo

de Santa María da Cabeza 81 28045 Madrid distante, segundo Google Maps, a 650 metros da

sucursal nº 7 de correos desde onde se enviou a documentación.

A  empresa  MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS,  SL  sinalou  como  domicilio  no  envío  da

documentación  a  rúa  Ponferrada  6-8  Pol.  Cobo  Quella,  28940  Fuenlabrada  distante,  segundo

Google Maps, a 20 km da sucursal nº 7 de correos desde onde se enviou a documentación.

QUINTO. - Que o 5 de setembro de 2019 a Mesa de Contratación da Universidade de Santiago de

Compostela solicítalles ás empresas ELIAS JADRAQUE S.A. e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS,

3 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/inicio/el-Concello/Arganzuela/Direccións-e-telefonos/Oficina-de-
Correos-Sucursal-07-Cale-Paus-de-a-Fronteira/?
vgnextfmt=default&vgnextoid=c4c55a0f8161c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=fbf128 
3017e28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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SL “declaración sobre a pertenza ou non a grupo empresarial”, ante as dúbidas que suscitaran por

compartir ambas o mesmo domicilio social.  Con data 10 de setembro de 2019 as dúas empresas

presentaron declaración de non pertencer a ningún grupo empresarial.

SEXTO.  Nas ofertas achegadas por ELIAS JADRAQUE S.A. e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS,

SL á licitación os documentos denominados “Proposición económica subministracións” (Sobre C)

presentan unha serie de similitudes como sinalan tanto o Informe do órgano de Contratación da

Universidade de Santiago de Compostela (asinado dixitalmente polo polo Xerente o 21 de xaneiro

de 2020)  como a Resolución do 28/2020  do  30 de xaneiro de 2020  do TACGal  ao declarar  a

existencia de:

“Unha similitude por  encima do  razoable  nas  propostas económicas das dúas empresas

(sobre C), na que o formato do documento, tipo de letra e sombreados son practicamente

idénticos, e que viría corroborar a súa actuación conxunta e coordinada.”

Que nesas Proposicións económicas presentadas polas dúas empresas son idénticos no seu tipo de

letra, formato e deseño, nos seus distintos parágrafos:

- No Parágrafo 1º cun contido idéntico sendo incluso idénticas as palabras que se desta-

can con letra grosa, salvo, loxicamente, os datos de identificación das empresas e os

seus representantes legais.

- No Parágrafo 2º cun contido idéntico.

- No Cadro de prezos.

- No cadro denominado “Melloras en Item” cun contido idéntico.

- E nas frases co lugar, data e identificación do asinante.

SÉTIMO. -  Que nesas “Proposición económica subministracións” (Sobre C) presentadas polas em-

presas ELIAS JADRAQUE S.A. e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL aparecen os mesmos erros

ortográficos, as mesmas coincidencias na lingua do documento e os mesmos erros na redacción. E

así:

- Nos dous documentos no cadro de prezos a continuación de LOTE poñen entre parénte-

se “no seu OCASO”, en lugar de poñer “no seu caso”.

- Nos dous documentos, a pesar de estar redactado todo el en castelán os dous poñen a

palabra “PREZO” en galego.

- Nos documentos no cadro de prezos ao escribir “PREZO TOTAL IVE NON INCLUÍDO”

acentúan a segunda “i” de incluído, o que non sucede en ningunha outra ocasión.
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OITAVO. – Que o 5 de setembro de 2019 a Mesa de Contratación da Universidade de Santiago de

Compostela comunícalles ás dúas empresas que na documentación do sobre A que cada unha de-

las presentaran non consta a “garantía provisional constituída dentro do prazo de presentación de

proposicións”.  

NOVENO. - Que ambas as empresas (MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE

SA) constituíron fóra de prazo a garantía provisional esixida en o Anexo I de especificacións do con-

trato  do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares,  polo  que as dúas empresas foron ex-

cluídas da licitación pola Mesa de Contratación da Universidade de Santiago.

Que a recepción pola Universidade de Santiago de Compostela desa garantía provisional presenta-

da fóra de prazo por MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE SA o foi na mesma

data, o día 10 de setembro.

DÉCIMO. - Que no referido Anexo I de especificacións do contrato no apartado 18 “ESIXENCIA DE

GARANTÍA PROVISIONAL” dispoñía que “Este expediente conta con financiamento externo e os

prazos para a súa execución e xustificación son moi axustados. A retirada da oferta de calquera lici-

tador causaría graves prexuízos á USC, por non poder cumprir os prazos (…)”

UNDÉCIMO. - Que o citado procedemento foi declarado deserto pola Resolución Reitoral do 13 de

setembro de 2019, por ser as devanditas empresas (MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS

JADRAQUE, SA) as únicas empresas que presentaran ofertas e constituír ambas as fóra de prazo a

garantía provisional esixida no Anexo I de especificacións do contrato do Prego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.

DUODÉCIMO. - Que mediante a mesma Resolución Reitoral do 13 de setembro de 2019, autorizou-

se o desenvolvemento da licitación prevista polo procedemento negociado sen publicidade, autori-

zándose tamén a utilización do mesmo Prego de Cláusulas Administrativas Particulares excepto as

cláusulas que se referían ás condicións propias do procedemento aberto, e a utilización do mesmo

prego de prescricións técnicas excepto as cláusulas relativas á presentación da documentación en

sobres diferentes (B e C) das ofertas presentadas polas empresas licitadoras.

DÉCIMO TERCEIRO. - Que á nova licitación foron convidadas as empresas MONTEVERDE EQUI-

PAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE, SA, indicando que podían manter a oferta presentada para o

procedemento aberto declarado deserto.

DÉCIMO CUARTO. - Que, dado que dita resolución non estableceu un prazo de confirmación sobre

o mantemento da oferta ou a posibilidade de enviar unha nova, ditouse Resolución Reitoral do 3 de

outubro de 2019, establecendo un prazo de 10 días para comunicar se as citadas empresas man-
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tiñan a oferta, presentaban unha oferta nova ou non estaban interesadas en participar no novo pro-

cedemento negociado, concedendo o mesmo prazo para que calquera empresa interesada presen-

tase unha oferta.

DÉCIMO QUINTO. - Que as empresas obxecto do presente expediente sancionador, MONTEVER-

DE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE, SA, mantiveron as súas ofertas iniciais como base

para a negociación, presentando tamén oferta unha terceira empresa, Weinig Grecon GmbH & Co

con eles.

DÉCIMO SEXTO. - Que a empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL identifica no Rexistro Ofi-

cial de Licitadores e Empresa clasificadas do Sector Público (ROLECE) como representante a D. Ig-

nacio Jadraque Sánchez e como domicilio social Paseo Santa María da Cabeza 81- Madrid.

DÉCIMO SÉTIMO. - Que a empresa ELÍAS JADRAQUE, SA no Certificado de inscrición no ROLE-

CE identifica como representante a D. Elías Jadraque Asenjo e como domicilio social Paseo Santa

María da Cabeza 81-28045 Madrid.

DÉCIMO OITAVO. - Que a empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL, no portada do sobre de

documentación administrativa indica que o seu representante é «Ignacio J. Sánchez» e o domicilio

fiscal que fai constar é «Ponferrada, 6-8 Pol Ind. Cobo Quella-28940 Fuenlabrada (Madrid)».

DECIMO NOVENO. – Que todas as ofertas, en sobre pechado, foron enviadas ao responsable do

contrato para que puidese realizar a negociación. Unha vez realizada esta, no Informe de valoración

das ofertas presentadas no expediente 2019/CSUA1/000010 de data 25 de novembro de 2019 que

foi asinado por D. Manuel Guaita Fernández, Investigador principal do Proxecto e Director da Plata-

forma de Enxeñería da Madeira Estrutural -PEMADE, afírmase na súa páxina 1 que:

“(…) Unha vez estudada a documentación achegada inicialmente por rexistro por parte de to-

dos os licitadores, falta documentación que especifique as características técnicas que per-

mitan valorar se cumpren con todas as especificacións solicitadas, documentación que per-

mita valorar mediante os criterios do Anexo I, ademais de planos acoutados lexibles do equi-

pamento.

A negociación cos tres licitadores tanto por correo electrónico como presencialmente

foi levada a cabo por Manuel Guaita como IP responsable director da Plataforma PE-

MADE, e por Belén Feijóo como técnico de PEMADE.

Mediante correo electrónico solicítanse diversas aclaracións técnicas e diversa docu-

mentación que permita emitir unha valoración segundo o Anexo I. Tamén se mantén unha

reunión presencial con cada un dos representantes das empresas licitadoras, mesmo
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coa presenza de técnicos por parte dos distintos fabricantes, coa función de explicar

exhaustivamente as características do equipo ofertado e servizo técnico.”4

VIXÉSIMO. - Que no Anexo A de o referido Informe de valoración de data 25 de novembro de 2019

onde se recollen as “reunións presenciais e contactos mantidos a través de correo electrónico cos

tres licitadores no transcurso da negociación”, declárase na páxina 2 que: 

“(…) O presente Anexo recolle a negociación mantida cos tres licitadores ofertantes (WEINIG

GRECOM & CO.KG, ELÍAS JADRAQUE S.A., MONTEVERDE EQUIPAMENTOS S.L.) tanto

a través de correo electrónico, como mediante unha reunión presencial con cada un deles.

Os correos son unha transcrición fiel dos correos electrónicos mantidos, e que se conservan

en formato orixinal” 

indícase o seguinte:

Páxina 7:

Luns 28/10/2019 ás 18:30h mantense reunión presencial nas oficinas de PEMADE-USC es-

tando presentes: Manuel Guaita como IP responsable da USC, Belén Feijóo como integrante

de PEMADE-USC encargada da xestión da contratación desta infraestructura,  Ignacio Ja-

draque en representación de ELÍAS JADRAQUE (empresa ofertante), José en representa-

ción de GALIVEMA (empresa de servizo técnico), e Luiggi como comercial-técnico do fabri-

cante PAOLETTI.

Durante esta reunión trátanse fundamentalmente temas técnicos do equipamento, solicítanse

catálogos e vídeos onde se poida ver o equipamento ofertado, debido a que na oferta entre-

gada en papel non se entregaban catálogos técnicos. De novo por parte de PEMADE solici-

touse que se nos enviase o equipo en dwg ou dxf para comprobar a idoneidade da localiza-

ción no laboratorio. Luiggi de Paoletti ensina algúns vídeos do equipamento, e José de GALI-

VEMA mostra a súa total dispoñibilidade a desprazarse desde A Coruña a Lugo tanto para o

mantemento como por posibles avarías. Respecto a os catálogos e dwg ou dxf do equipo din

que o enviarán nos próximos días por correo. Belén (PEMADE-USC) dilles que lles enviará

un dwg co plano de planta do laboratorio indicando o espazo máximo a ocupar polo equipo,

para que eles sitúenos e envíeno por email.5

Páxina 8:

4 Letra grosa engadida que non aparece no documento orixinal.
5 Letra grosa engadida que non aparece no documento orixinal.
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Email de Belén Feijóo (PEMADE-USC) a “ELÍAS JADRAQUE S.A.”, para enviar adxunto o

plano do laboratorio en dwg para que o licitador sitúe o equipo no plano e póidase valorar a

disposición, tal e como se falou na reunión presencial. Mar 29/10/2019 12:28

Bos días Ignacio,

Adxunto o plano da nave en dwg. para que lle facilites a Luiggi (Paoletti) e sitúenos o si-

tio exacto o equipo de finger compacto do que falamos onte na reunión.

Grazas

Un saúdo

Belén Feijóo6

Páxina 8:

Email de Belén Feijóo (PEMADE-USC) a “ELÍAS JADRAQUE S.A.”, para requirir contesta-

ción e documentación xa solicitada por email no primeiro correo de contacto. Jue 7/11/2019

11:24

Bos días, Ignacio,

Aínda que mantivemos reunión presencial nas Oficinas de Pemade en Lugo o pasado 28 de

outubro para tratar temas técnicos do equipamento ofertado, lembramos que igualmente ne-

cesitamos recibir resposta mediante correo electrónico respecto a os temas expostos no co-

rreo anterior; e especialmente recibir plano en dwg ou dxf do equipamento, catálogo con do-

cumentación técnica, e vídeo do funcionamento do equipo, tal e como falamos na citada reu-

nión.

A todas as empresas coas que se mantén negociación, dáse como prazo máximo de entrega

para contestar ao exposto e enviar a documentación requirida por correo electrónico ata o

vindeiro luns 7 de novembro ás 15:00h.

Moitas grazas

Un saúdo

Belén Feijóo7

Páxina 8

6 Letra grosa engadida que non aparece no documento orixinal.
7 Letra grosa engadida que non aparece no documento orixinal.
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Email de “ELÍAS JADRAQUE S.A.”, para contestar a todos os temas requiridos no primeiro

correo, achegar documentación técnica do equipo e plano en dwg co equipo situado.

Vie 8/11/2019 14:02

No Anexo B se adxunta documentación recibida

Bos días.

Atendendo ás súas amables peticións, realizadas no mail anexo a continuación, temos o pra-

cer de dar resposta ás devanditas peticións mediante os arquivos que achegamos.

Esperamos que estas aclaracións sirvan, xunto coa visita realizada recentemente, para liqui-

dar todas as dúbidas existentes, con todo, quedamos á súa completa disposición para cantas

aclaracións ó consultas poidan considerar oportunas.

Un cordial saúdo.

Francisco Romero

ELIAS JADRAQUE, SA

Paseo Santa María da Cabeza, 81

Madrid 28045

Tlf: 0034 914 737 117 Fax: 0034 914 741 165

E-mail: info@eliasjadraque.es8

Páxina 12

Luns 11/11/2019 ás 18:00h mantense reunión presencial nas oficinas de PEMADE-USC es-

tando presentes: Manuel Guaita como IP responsable da USC, Belén Feijóo como integrante

de PEMADE-USC encargada da xestión da contratación desta infraestrutura,  Elías Jadra-

que en representación de “MONTEVERDE EQUIPAMENTOS” (empresa ofertante), e Pao-

lo Grandotto como técnico do fabricante BOTTENE.

Durante esta reunión trátanse fundamentalmente temas técnicos do equipamento, solicítanse

catálogos e vídeos onde se poida ver o equipamento ofertado, debido a que na oferta entre-

gada en papel non se entregaban catálogos técnicos.

Paolo de Bottene ensina algúns vídeos do equipo ofertado en funcionamento, e de fábricas

montadas con equipos BOTTENE en Italia, e explica pormenorizadamente o equipamento

8 Letra grosa engadida que non aparece no documento orixinal.
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comparando  a  súa  forma  de  traballo  con  outros  equipos  doutras  marcas  do  mercado.

Achéganse catálogos técnicos do equipo ofertado

Visítanse as instalacións onde se situará o equipamento.9

Páxina 12

Email de “MONTEVERDE EQUIPAMENTOS S.L.”, no que oferta unha mellora en canto a po-

sibilidades de varios encolados. Vie 15/11/2019 12:34

Bos días

Antes de nada queremos agradecerlles  a extraordinaria acollida dispensada aos Sres.

Elias Jadraque e Paolo Grandotto, o pasado día 11.

Como continuación aos temas tratados na devandita visita, queremos ampliar información re-

marcando os seguintes detalles técnicos

o Incluímos na nosa oferta os sistemas para poder traballar con todos os tipos de

cola  distintos,  poliuretano,  vinilo,  PVA,  poliurefina,  etc.Inclúense  precortadores

para permitir o proceso sen astillado.

o Coa solución ofertada, é posible facer calquera tipo de unión tanto vertical como

horizontal segundo requírase no sector de marcos e perfís xeralmente utilizados

para a produción de elementos para mobles, portas, xanelas, etc.

o Engadímoslles un par de ligazóns para a visualización de traballo da máquina, por

unha banda o modelo realofertado Skyline e ademais outro modelo superior onde

se pode ver o sistema de encolado ofertado.

https://youtu.be/uy7cDRAxxDs

https://youtu.be/H7lAYax_ohw?t=105

Esperamos todo sexa do seu interese, quedando á súa completa disposición para cantas

aclaracións ó consultas consideren oportunas.

Un cordial saúdo.

Francisco Romero

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, S.L.

Paseo Santa María da Cabeza, 81

Madrid 28045

9 Letra grosa engadida que non aparece no documento orixinal
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Tlf: 0034 914 737 117 Fax: 0034 914 741 16510

VIXÉSIMO PRIMEIRO. – Que la negociación cos tres licitadores, tanto por correo electrónico como

presencialmente, foi levada a cabo por D. Manuel Guaita como IP responsable director da Platafor-

ma PEMADE, e por Dna. Belén Feijóo como técnico de PEMADE e foi D. Ignacio Jadraque Sánchez

quen participou na reunión do luns 28/10/2019 con D. Manuel Guaita en representación da empresa

ELÍAS JADRAQUE SA.

VIXÉSIMO SEGUNDO. – Que a negociación cos tres licitadores, tanto por correo electrónico como

presencialmente, foi levada a cabo por D. Manuel Guaita como IP responsable director da Platafor-

ma PEMADE, e por Dna. Belén Feijóo como técnico de PEMADE e foi D. Elías Jadraque Asenjo

quen participou na reunión do luns 11/11/2019 con D. Manuel Guaita en representación da empresa

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL.

VIXÉSIMO TERCEIRO. – Que nos escritos de data 23 de decembro de 2019 asinados polo Xerente

da Universidade de Santiago de Compostela, D. Javier Ferreira Fernández, polos que se comunica-

ba ás empresas ELÍAS JADRAQUE S.A. e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL a súa exclusión da

valoración e adxudicación do contrato, expediente 2019/CSUA1/000010 da Universidade de Santia-

go de Compostela, declárase que unha vez finalizada a negociación foi cando se descubriu ese in-

tercambio de administradores e pensando que o que se produciu era un erro na transcrición nos no-

mes pediuse aclaración ao responsable do contrato. Así se afirma nas páxinas 1 e 2 deses escritos

o seguinte:

“(…) unha vez finalizada a negociación e analizado o informe de valoración elaborado polo

responsable do contrato Manuel Guaita Fernández e a técnica da Plataforma de enxeñería

dá Madeira Estrutural (PEMADE), Belén Feijóo Lombao, observouse que Ignacio Jadraque

Sánchez, administrador único da empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL negociou

presencialmente as condicións da oferta en nome da empresa ELÍAS JADRAQUE, SA. e que

Elías Jadraque Asenjo, administrador único da empresa ELÍAS JADRAQUE SA, negociou

presencialmente  condiciónalas  da oferta  en nome da  empresa  MONTEVERDE EQUIPA-

MENTOS, SL.

Solicitouse entón aclaración ao responsable do contrato por se se tratar se dun erro de trans-

crición, pero este puxo de manifesto que non se trataba de ningún erro.

Este intercambio de representantes das empresas citadas implica unha actuación conxunta

ou coordinada das empresas ELÍAS JADRAQUE S.A. e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS,

10 Letra grosa engadida que non aparece no documento orixinal
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SL que é contraria ao espírito do procedemento negociado, limita a competencia entre em-

presas buscada por USC e ademais subverte a personificación xurídica das empresas, vi-

ciando de raíz a negociación.

Por proposta da Mesa de Contratación, que non pode acreditar que a oferta negociada

por Ignacio Sánchez en nome de ELIAS JADRAQUE S.L. vincule a esta e a realizada

por Elías Jadraque Vincule a MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL,  o Reitor RESOLVE

(…)”11

VIXÉSIMO CUARTO.- Que MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE, SA  inter-

puxeron recursos especiais en materia de contratación (recurso 11/2020 e recurso 14/2020, respecti-

vamente) contra as súas exclusións da contratación mediante procedemento negociado sen publici-

dade para a adquisición dun equipo para a realización de unións finger-joint para madeira estrutural

e equipos auxiliares con destino ao Laboratorio da Plataforma de Enxeñería de Madeira Estrutural

(PEMADE), expediente 2019/CSUA1/000010 da Universidade de Santiago de Compostela.

VIXÉSIMO QUINTO. -  Que no “Informe do órgano contratación” presentado pola Universidade de

Santiago de Compostela nos  RECURSOS ESPECIAIS 11/2020 E 14/2020 CONTRA LA EXCLU-

SIÓN DE LAS EMPRESAS MONTEVERDE EQUIPAMENTOS S.L. E ELÍAS JADRAQUE S.A. (EX-

PEDIENTE 2019/CSUA1/000010) asinado polo Xerente da USC o 21 de xaneiro de 2020 declárase

que:

“(…) Non é certo o que afirma a empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, S.L na súa ale-

gación  “Tercera.-  2.”  respecto  de  que a  oferta  negociada  pola  empresa  MONTEVERDE

EQUIPAMIENTOS, S.L é a mesma que a oferta inicial.

No Anexo A (documento nº 36) recóllese a negociación realizada e na páxina 2 do informe de

valoración (documento nº 35) constátase a modificación da oferta:

No apartado “2 Calidad del plan de formación propuesto (puntuación máxima 8 puntos)” figu-

ra que a empresa Monteverde equipamentos S.L. “Durante negociación se aumentó a 5

jornadas laborables (reunión presencial)”.

Tamén se formulou na reunión a posibilidade de modificación dos sistemas de encolado, se

ben non se concluíu a aceptación na reunión presencial debido a que era necesario consulta-

lo cos técnicos de BOTTENE, aínda que este aspecto foi confirmado posteriormente”

VIXÉSIMO SEXTO. - Que con data 30 de xaneiro de 2020 o TACGal ditou Resolución 28/2020 nos

expedientes acumulados números 11/2020 e 14/2020, no que resolveu desestimar os recursos pre-

11 Letra grosa engadida que non aparece no documento orixinal
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sentados, confirmando a legalidade das exclusións por vulneración do principio de proposición úni-

ca.

VIXÉSIMO SÉTIMO. - Que na resolución do TACGal de referencia afírmase:

“Tanto o recurso de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL como o de ELÍAS JADRAQUE,

SA, cunha parte de estrutura argumentativa moi similar, defenden que esas empresas teñen

personalidade xurídica diferente e que non forman parte dun grupo empresarial en relación

ao artigo 42 do Código de Comercio. Se admiten que os Administradores únicos destas son

pai e fillo. Consideran tamén que as súas ofertas son as mesmas que as presentadas no pro-

cedemento de contratación orixinal, e rexeitan que negociaran no nome da outra”.

VIXÉSIMO OITAVO. – Que excluídas da licitación MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL e ELÍAS JA-

DRAQUE, SA o contrato foi adxudicado a Weinig Grecon GmbH & Co por un importe de 247.410,00

euros (IVE excluído). A oferta máis económica era a da empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS

SL por un importe de 219.750,00 euros, é dicir 27.660 euros inferior á oferta gañadora da licitación.

VIXÉSIMO NOVENO. - O valor estimado do contrato era  (IVE excluído) de douscentos corenta e

sete mil catrocentos dez euros (247.410,00€).

4.- CARACTERIZACIÓN DO MERCADO

A definición de mercado permite determinar o marco da competencia entre as empresas. O seu

principal obxectivo é o de establecer de forma sistemática as limitacións que afrontan as empresas

afectadas desde o punto de vista da competencia. A noción de mercado tanto desde o punto de

vista do produto como da súa dimensión xeográfica debe identificar  a aqueles rivais que poden

limitar  o  comportamento daquelas  ou impedirlles actuar  con  independencia  de calquera presión

competitiva.

Conforme ao disposto no apartado 9 da Comunicación 97/C 372/03, "o mercado de referencia no

marco do cal se examina unha cuestión de competencia determínase combinando o mercado de

produto e o mercado xeográfico".

O mercado de produto de referencia comprende a totalidade dos produtos (bens e servizos) que os

consumidores consideren intercambiables ou substituíbles en razón das súas características ou o
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seu prezo ou o uso que se queira facer delas. Que a empresa teña a capacidade para impoñer as

súas condicións no mercado, distorsionando a competencia prexudicando aos consumidores,  vai

depender das alternativas reais ou potenciais que existen nese mercado aos seus produtos, é dicir

dependerá da substituibilidade do produto ou servizo.

O mercado xeográfico comprende a zona na que as empresas afectadas desenvolvan actividades

de subministración dos produtos ou de prestación dos servizos de referencia son suficientemente

homoxéneas e diferenciadas das zonas xeográficas mais próximas.

4.1. MERCADO RELEVANTE DE PRODUTO

Atendendo  á  clasificación  establecida  pola  normativa  vixente,  a  práctica  investigada  afecta  o

mercado de bens de equipo, no presente caso, para a realización de unións finger-joint para madeira

estrutural e equipos auxiliares con destino ao Laboratorio da Plataforma de Enxeñería de Madeira

Estrutural  (PEMADE),  expediente  2019/CSUA1/000010  da  Universidade  de  Santiago  de

Compostela.

Como sinala a Subdirección de Investigación, desde a perspectiva da Competencia, o relevante é

que a práctica se produce no marco dun procedemento de licitación pública que, tras ser declarado

deserto no procedemento aberto, foi tramitado como negociado sen publicidade, presentándose ao

mesmo só tres empresas,  as  dúas,  obxecto  da  presente  investigación e unha  terceira allea  na

práctica como «obxecto de avaliación» desde a perspectiva da LDC.

4.2. MERCADO XEOGRÁFICO

O mercado xeográfico delimítase en sentido restrinxido, pola concreta licitación na que se suscitou a

práctica investigada,  é dicir,  o expediente  2019/CSUA1/000010 da Universidade de Santiago de

Compostela.

5.- FUNDAMENTOS XURÍDICOS

5.1.- OBXECTO DA RESOLUCIÓN

A presente resolución ten por obxecto determinar a posible colusión entre licitadores nunha licitación

pública  (contratación,  mediante  procedemento  negociado  sen  publicidade,  para  adquisición  dun
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equipo para a “realización de «unións finger joint» para madeira estrutural e equipos auxiliares con

destino ao Laboratorio da Plataforma de Enxeñería de Madeira Estrutural (PEMADE). Expediente

2019/CSUA1/000010 da Universidade de Santiago de Compostela) que é un dos exemplos de cártel

que se inclúen na definición que desta modalidade de conduta colusoria menciónase na Disposición

adicional  4.2  da  LDC ao  referirse  ás  “colusiones  en  licitacións”,  que  é,  deste  xeito,  unha  das

condutas prohibidas polo artigo 1 LDC.

As  empresas  denunciadas,  MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS,  SL  e  ELÍAS  JADRAQUE,  SA,

concorreron á licitación como persoas xurídicas independentes non vinculadas nos termos previstos

no  Código  de  Comercio,  como  manifestaron  ambas  as  empresas  á  Mesa  de  Contratación  da

Universidade de Santiago de Compostela en escritos enviados ao 10 de setembro de 2019 ante a

solicitude desta de que formulasen unha “declaración sobre a pertenza ou non a grupo empresarial”,

ante as dúbidas que suscitaran por compartir ambas o mesmo domicilio social.

5.2.- COMPETENCIA PARA RESOLVER

Conforme ao artigo 26.2 i) do Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que se crea o Instituto Galego

do Consumo e da Competencia e apróbanse os seus estatutos, correspóndelle á Comisión Galega

da Competencia impoñer multas sancionadoras e coercitivas e adoptar outras medidas de execución

forzosa previstas na normativa vixente e nos termos previstos da Lei  15/2007 do 3 de xullo, de

defensa da competencia (LDC), artigos 1, 2 e 3.

O referido artigo 26 sinala que:

“1. A Comisión Galega da Competencia, como órgano colexiado independente, adscrito ao

Instituto Galego do Consumo e da Competencia, será a encargada, de acordo coa norma

reguladora do Instituto Gallego do Consumo e da Competencia, destes estatutos e demais

normativa, da aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia da Lei 15/2007, do 3 de xullo ,

de  defensa  da  competencia,  segundo  os  criterios  establecidos  pola  Lei  1/2002,  de

coordinación de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas en materia de

defensa  da  competencia.  2.  Correspóndenlle  á  Comisión  Galega  da  Competencia  as

seguintes funcións: a) Instruír e resolver expedientes sobre condutas prohibidas pola Lei de

defensa da competencia e de control de axudas públicas. (...)”.
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5.3.- CUESTIÓN PREVIA: CONTRATACIÓN PÚBLICA E COMPETENCIA

A realización de prácticas anticompetitivas entre os partícipes nas licitacións públicas, especialmente

a colusión, ten unhas graves consecuencias nas arcas públicas. Por iso a CNMC e organizacións

supranacionales como a OCDE/OCDE puxeron de manifesto en varios informes a necesidade de

que as autoridades de competencia interveñan para erradicar estas prácticas na medida do posible.

Os acordos entre licitadores para repartirse os concursos públicos constitúen unha das condutas

máis graves neste ámbito e contraria ao previsto no art.  1 da LDC. Por iso,  pódese observar o

incremento nos últimos anos das medidas para lograr unha maior eficiencia nos custos e na calidade

desa licitación, tanto desde o punto de vista lexislativo como desde o punto de vista da actuación

das Administracións Públicas.

Neste sentido este Pleno nas súas Resolucións de 4/2020 do 15 de decembro, Licitación transporte

escolar, de 3/2020, do 8 de xullo, Arriva Noroeste (Na actualidade Arriva Galicia S.L.) e de 1/2016,

do 6 de xuño de 2016, Licitación pública seguridade Concello de Lugo, entre outras, afirmou que:

“(...) a conduta denunciada resulta contraria aos principios que han de rexer a contratación pública

de bens e servizos. Como é coñecido, o lexislador vén realizando nos últimos anos un enorme

esforzo para modernizar a normativa que rexe a contratación no sector público de maneira que se

maximice a eficiencia no aprovisionamento de bens e servizos por parte da Administración”  Un

instrumento imprescindible para iso é a aplicación das normas da competencia neste ámbito.

A propia  evolución  lexislativa  destaca  a  necesidade  de  aplicación  da  lexislación  do  dereito  da

competencia á esfera da contratación pública. A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do

sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento

Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 sinala como un dos

seus  obxectivos tratar  de conseguir  que a  contratación pública utilícese como instrumento para

implementar  as  políticas  de  defensa  da  competencia.  A referida  lei  incorpora  medidas  para  a

realización efectiva dese obxectivo co deber de poñer ao dispor das Autoridades dá Competencia

información en materia de contratación pública. Este expediente é un exemplo diso.

Na citada Resolución 3/2020, do 8 de xullo, Arriva Noroeste (na actualidade de Arriva Galicia SL) da

CGC referíndose a un suposto de licitación de transporte público regular, sinalou que:

“Desde  hai  anos  a  política  lexislativa  tratou  de  introducir  a  aplicación  dos  principios  de

competencia na esfera da contratación pública e tratou de evitar calquera tipo de actuación

que, neste ámbito, poida supoñer unha restrición da mesma en dano dos consumidores e do
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interese público. Especialmente ten interese a aplicación dunha política procompetitiva cando

se trata de actuar en sectores da actividade económica pública (como en Galicia no ámbito

dos contratos de xestión dos servizos públicos de transporte regular)  onde,  por  diversas

razóns,  limitouse,  restrinxiuse ou non funcionou  correctamente a  apertura  do mercado a

todas  as  empresas  e  a  posibilidade  de  aplicar,  nese  sector,  os  principios  de  libre

competencia.  As  actuacións  das  empresas  que  tratan de  alterar  o  xogo da contratación

pública para que todo permaneza sen cambios e, desta maneira, manter a súa posición de

poder pervertendo a finalidade da contratación pública, están a afectar ao interese público.”

A  normativa  que  regula  a  contratación  pública  recoñece  a  necesidade  de  garantir  a  libre

competencia entre as empresas que participan en licitacións para prover de bens ou prestar servizos

á Administración. Así o declara a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, que

no seu artigo 1.1 establece que  “A presente Lei ten por obxecto regular a contratación do sector

público,  a  fin  de  garantir  que  a  mesma se  axusta  aos  principios  de  liberdade  de  acceso  ás

licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de

trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e

control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á

realización de obras, a adquisición de bens e a contratación de servizos mediante a esixencia da

definición previa das necesidades para satisfacer, salvagárdaa da libre competencia e a selección

da oferta economicamente máis vantaxosa.“

Esta mesma idea recóllese en Resolucións doutras autoridades autonómicas de competencia, que

forman parte do que se denomina Sistema Español de Defensa da Competencia, como a Resolución

24/2018, Licitacións Servizo Meteorolóxico de Cataluña da Axencia Catalá da Competencia (ACCO)

que resalta o dano que as actuacións contrarias á competencia provocan ás licitacións públicas e

que, cada vez máis, estamos a examinar as Autoridades de competencia.

O  prexuízo  que  a  falta  de  tensión  competitiva  nas  licitacións  consecuencia  de  acordos  entre

empresas que concorren a esa licitación, provoca un dano tanto á propia Administración Pública

como aos usuarios xa que ambos se beneficiarían das mellores ofertas de bens e servizos que sería

a consecuencia da existencia dunha verdadeira competencia entre os concorrentes a esa licitación e

para iso,  a mellor garantía para logralo é a través do cumprimento da normativa en materia de

contratación.
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Por iso, como sinalou de modo reiterado este Pleno, unha das prioridades da CGC é a de conseguir

unha  contratación  pública  no  ámbito  da  comunidade  Autónoma  de  Galicia  verdadeiramente

competitiva, perseguindo as poxas fraudulentas nas licitacións públicas.

5.4. PROPOSTA DO ÓRGANO DE INSTRUCIÓN

A Subdirección de Investigación unha vez finalizada a súa actuación e de acordo co disposto no

artigo 50.4 LDC que dispón que:

“4.- Practicados os actos de instrución necesarios, a Subdirección de Investigación formulará

proposta de resolución que será notificada aos interesados para que, no prazo de quince

días, formulen as alegacións que teñan por convenientes.”

De acordo  con  iso,  na  súa  Proposta  de  Resolución  a  Subdirección  de  Investigación  propón  o

seguinte:

“PRIMEIRO. - Que se declare a  existencia dunha conduta prohibida polo  artigo 1  LDC,

constitutiva de infracción, desenvolta polas empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL

(NIF B82084062);  e  ELÍAS JADRAQUE,  SA (NIF A28745495);  de  colusión  nun contrato

público,  concretamente,  no  Expediente  identificado  como  2019/CSUA1/000010:

“Subministración dunha liña de equipamento para realización de láminas de madeira unidas

mediante finger-joint “.

SEGUNDO.  - Que  a  conduta  prohibida  tipifícase,  no  seu  caso,  para  os  efectos  da

determinación da sanción para impoñer, como infracción moi grave, do artigo 62.1. letra a)

LDC.

TERCEIRO.  - Que  se  declare  responsables  da  infracción  ás  empresas  MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL (NIF B82084062); e ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495); como

persoas  xurídicas,  e  a  D.  IGNACIO  JADRAQUE  SÁNCHEZ,  con  DNI  1178216H,

Administrador único da empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (NIF B82084062); e

D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO, con DNI 3046349E, Administrador único da empresa ELÍAS

JADRAQUE, SA (NIF A28745495); como persoas físicas.

CUARTO.  - Que  se  impoña  ás  empresas  MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS,  SL  (NIF

B82084062); e ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495); como persoas xurídicas, e a D.

IGNACIO  JADRAQUE  SÁNCHEZ,  con  DNI  1178216H,  Administrador  único  da  empresa
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MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (NIF B82084062); e D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO,

con  DNI  3046349E,  Administrador  único  da  empresa  ELÍAS  JADRAQUE,  SA  (NIF

A28745495); como persoas físicas; a sanción prevista no artigo 63.1.c) e 63.2 LDC, tendo en

conta os criterios para a determinación das sancións previstos no artigo 64 LDC e os demais

aspectos  determinantes  postos  de  manifesto  na  presente  proposta  de  resolución.  En

concreto, e respectivamente, que se lle impoñan as seguintes sancións:

• MONTEVERDE EQUIPAMENTOS,  SL (NIF B82084062):  Vinte  e dous mil  trinta  e

catro con setenta e cinco euros (22.034,75€). (4% VNT12).

• ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495):  Noventa e catro mil noventa e cinco con

corenta e tres euros (94.095,43€). (4% VNT13).

• D.  IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ,  con DNI  1178216H,  Administrador  único da

empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (NIF B82084062):  Vinte e catro mil

euros (24.000,00€).

• D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO, con DNI 3046349E, Administrador único da empresa

ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Vinte e catro mil euros (24.000,00€).

QUINTO.  - Que  se  acorde  a  prohibición  de  contratar  ás  empresas  MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS,  SL  (NIF  B82084062);  e  ELÍAS  JADRAQUE,  SA  (NIF  A28745495);

respecto de calquera contrato de subministración convocada por  calquera administración

pública de Galicia durante un ano para contar desde que a resolución fágase firme. Todo iso

sen prexuízo do cumprimento das condicións previstas no artigo 71.5 LCSP.

Conforme  ao  artigo  50.4  LDC,  notifíquese  esta  Proposta  de  Resolución  ás  empresas

denunciadas, ás denunciantes e a Dirección de Competencia da CNMC para que, no prazo

de 15 días, formulen as alegacións que teñan por convenientes realizar, comunicándolles

que estas deben conter,  no seu caso,  as propostas en relación coa práctica de proba e

actuacións complementarias ante o Pleno da Comisión Galega da Competencia, así como,

no seu caso, a solicitude de celebración vista.”

Como consecuencia  do  exposto  e  tras  a  pertinente  instrución  e  verificado  o  preceptivo

trámite de audiencia aos interesados da proposta de resolución elévase ao Pleno, xunto ao

presente  Informe,  o  contido  do  expediente  administrativo  de  referencia,  xunto  coas

12 VNT: Volume de negocios total da empresa infractora no exercicio inmediatamente anterior ao da 
imposición da multa.
13 VNT: Volume de negocios total da empresa infractora no exercicio inmediatamente anterior ao da 
imposición da multa.
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alegacións  presentadas  polos  interesados á  Proposta  de  Resolución  elaborada  por  esta

SUBDIR, para que por ese Pleno dítese o que corresponda.”

5.5. LEXISLACIÓN APLICABLE

É conveniente  sinalar  que  de acordo  co establecido  na disposición transitoria  primeira  da  Real

Decreto-lei  7/2021,  do  27  de  abril,  non  será  aplicable  a  este  procedemento  as  modificacións

introducidas no texto da LDC polo mesmo, rexéndose pola normativa anterior14.

5.6.- CUALIFICACIÓN XURÍDICA DOS FEITOS DESDE A PERSPECTIVA DA LDC

O artigo 1 da LDC prohibe:

“(…)  todo  acordo,  decisión  ou  recomendación  colectiva,  ou  práctica  concertada  ou

conscientemente paralela,  que teña por  obxecto,  produza ou  poida producir  o  efecto  de

impedir,  restrinxir  ou falsear a competencia en todo ou parte do mercado nacional  e,  en

particular, os que consistan en:

a) A fixación, de forma directa o indirecta, de prezos ou doutras condicións comerciais ou de

servizo.

b) A limitación ou o control da produción, a distribución, o desenvolvemento técnico ou os

investimentos.

c) A repartición do mercado ou das fontes de aprovisionamento. (...)”.

A prohibición do citado precepto esixe a concorrencia dos requisitos dun acordo entre polo menos

dúas empresas e que ese acordo teña por obxecto ou produza ou poida producir unha restrición da

competencia no mercado.

O que neste expediente sancionador examínase é a existencia dun acordo colusorio entre dúas

empresas que se presentan como licitadores na contratación pública convocada pola Universidade

de Santiago de Compostela  para adquisición dun equipo para a “realización de «unións finger joint»

para madeira estrutural e equipos auxiliares con destino ao Laboratorio da Plataforma de Enxeñería

de Madeira Estrutural (PEMADE), que é un dos exemplos de cártel que se inclúen na definición que,

desta grave modalidade de conduta colusoria, menciónase de maneira expresa na definición que

14 Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril, de transposición de directivas da Unión Europea nas materias de
competencia,  prevención  do  branqueo  de  capitais,  entidades  de  crédito,  telecomunicacións,  medidas
tributarias, prevención e reparación de danos ambientais, desprazamento de traballadores na prestación de
servizos transnacionales e defensa dos consumidores. («BOE/BOE» núm. 101, do 28 de abril de 2021). Na
súa Disposición  transitoria  primeira.  Apartado  1  sinala  que  ”1.  Aos  procedementos  xa  iniciados  antes  da
entrada en vigor dos artigos primeiro, segundo, e disposicións finais primeira e segunda deste real decreto-lei
non lles será de aplicación o mesmo, rexéndose pola normativa anterior.”
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dos mesmos formula a Disposición adicional cuarta apartado 2 da LDC ao referirse ás “colusións en

licitacións”  como  unha  das  prácticas  propia  dos  carteis  que  é,  por  tanto,  unha  das  condutas

prohibidas polo artigo 1 LDC antes mencionado.

A Disposición adicional cuarta da mesma LDC, no seu parágrafo 2 baixo a rúbrica «Definicións»

dispón:

“2. A efectos do disposto nesta lei, enténdese por cártel todo acordo ou práctica concertada

entre dúas ou máis competidores cuxo obxectivo consista en coordinar o seu comportamento

competitivo no mercado ou influír nos parámetros da competencia mediante prácticas tales

como, entre outras, a fixación ou a coordinación de prezos de compra ou de venda ou outras

condicións comerciais, mesmo en relación cos dereitos da propiedade intelectual e industrial;

a asignación de cotas de produción e/ou de venda; a repartición de mercados e clientes,

incluídas as colusións en licitacións, as restricións das importacións ou exportacións ou as

medidas contra outros competidores contrarias á competencia.”

Como  sinala  a  CNMC  “Para  que  poida  apreciarse  a  existencia  de  acordo  debe  existir  unha

concordancia de vontades entre, polo menos, dous partes, competidores reais ou potenciais desa

licitación pública. A efectos do artigo 1 da LDC, existe un acordo cando as partes asócianse nun plan

común que limita ou pode limitar a súa política comercial individual ao determinar as súas pautas de

acción ou abstención mutuas no mercado”15.

Ese acordo non require dunha forma ou solemnidade especial de manifestación, abonda con que

exista esa concorrencia de vontades das partes e a súa intención de actuar na licitación pública

dunha  forma  determinada,  polo  que  pode  manifestarse  de  forma  explícita  ou  derivarse

implicitamente  do  comportamento  das  partes.  É  ademais  independente  dos  motivos  reais  ou

intencións que persigan as empresas,  xa que o  acordo colusorio ten natureza obxectiva.  Neste

sentido a Resolución do Tribunal de Defensa da Competencia (TDC) 364/95, do 12 de decembro de

1996, Ortopédicos Castela e León afirma que:

“(...) o artigo 1 da LDC configura un tipo obxectivo, isto é, incórrese na prohibición pola mera

adopción  dun  acordo  ou  decisión  que  produza  o  efecto  de  restrinxir  a  competencia  no

mercado,  sen  que  sexa  necesaria  a  concorrencia  dunha  intencionalidade  específica.  A

culpabilidade, nestes casos, valorarase para os efectos da determinación da sanción, pero

non constitúe un elemento integrante do tipo de conduta prohibido.

15 Resolución Expte.Sanav/02/19, 9 de setembro de 2020, Transporte escolar de viaxeiros Navarra.
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A Subdirección de Investigación cualificou os acordos das empresas denunciadas neste expediente

como cártel ao considerar que:

“65 - Chegados a este punto corresponde a esta SUBDIC valorar as condutas, tal e como se

consideran  acreditadas  no  presente  expediente  desde  a  perspectiva  da  defensa  da

competencia,  así  como  o  seu  carácter  claramente  distorsionador  do  funcionamento

competitivo dos mercados. Deste xeito, o relato de feitos que recolle a resolución do TACGal

e a documentación que obra no expediente de contratación, unido ás propias alegacións

presentadas polos representantes das empresas tanto ante o TACGal, ao que recorreron,

como no presente  expediente  de  PCF,  parece  deixar  fóra  de calquera  dúbida  razoable,

superando o estándar máis esixente que se aplique respecto de a necesaria salvaguardia do

“Principio de presunción de inocencia” que ambas as empresas aínda sendo xuridicamente

independentes, como manifestaron de forma reiterada os seus Administradores, levaron a

cabo unha práctica prohibida polo artigo 1 LDC, conforme ao que cita: “todo acordo, decisión

ou recomendación colectiva, ou práctica concertada ou conscientemente paralela, que teña

por  obxecto,  produza  ou  poida  producir  o  efecto  de  impedir,  restrinxir  ou  falsear  a

competencia en todo ou parte do mercado nacional”.

66.- Neste caso, ao producirse no marco dun procedemento de licitación pública, pretendíase

afectar o seu desenvolvemento; o que nos reconduce á figura do “cártel” xa referida con

anterioridade e definida na propia LDC como anticipamos, que é en si mesma é unha das

prácticas colusorias prohibidas polo citado artigo 1 LDC. Sen prexuízo do anterior e do que

haxa  de  propoñerse  ao  determinar  a  sanción  e  demais  consecuencias  que  derivan  da

existencia dunha práctica colusoria que se considera acreditada, é preciso destacar que se

trata dunha práctica sancionable polo seu obxecto, nos propios termos do citado artigo 1

LDC, sen chegar a descartar que a exclusión dos licitadores non producise dano algún sobre

a competencia, pois se as dúas empresas actuasen de forma independente, o Órgano de

Contratación tería  marxe no procedemento negociado para obter  as  mellores  condicións

posibles entre as tres ofertas inicialmente presentada.”

Do exame da  actuación das  empresas  denunciadas,  do contido  da   resolución do  TACGal,  da

Proposta  de  Resolución  da  Subdirección  de  Investigación,  do  exame  da  documentación  do

expediente e da achegada nas alegacións á proposta de Resolución pódese deducir, sen ningún tipo

de dúbida razoable, que as empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE,

SA cometeron  unha  infracción  das  recollidas  no  artigo  1  LDC,  respecto  da  licitación  nas  que

concorreron como empresas independentes (non vinculadas nos termos previstos no Código de
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Comercio)16 e que D. Ignacio Jadraque Sánchez, Administrador único da empresa MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL no momento de producirse os feitos analizados e D. Elías Jadraque Asenjo,

Administrador único da empresa ELÍAS JADRAQUE SA cometeron a infracción prevista no art. 63.2

da LDC pola súa intervención directa nesa conduta.

5.7.- FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA DA DECISIÓN

5.7.1.- INFRACCIÓN DO ART. 1 DA LDC

A actuación das empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE, SA apunta,

como sinalamos, á comisión dun ilícito anticompetitivo incluído no suposto do art. 1 da LDC respecto

dá licitación (Expediente 2019/CSUA1/000010 da Universidade de Santiago de Compostela) xa que

dos feitos probados acredítase unha actuación coordinada das dúas empresas, de tal maneira que

non  actuaron  de  forma  autónoma  e  independente  na  referida  licitación,  con  perda  da  tensión

competitiva que debe de presidir toda  licitación pública e dano á Universidade convocante xa que

perdeu  as  vantaxes  que  se  derivarían  da  existencia  dunha  verdadeira  competencia  entre  os

concorrentes a esa licitación.

Como declarou este Pleno, a carga de probar a comisión das condutas colusorias corresponde á

Autoridade da Competencia, pero a xurisprudencia sinalou que a proba directa nestes ilícitos é, moi

a miúdo, de difícil consecución. Neste sentido a CNMC manifesta de forma reiterada cando examina

supostos de cártel17, que a súa acreditación resulta complexa xa que non sempre é posible contar

coa proba material directa do concurso de vontades para a comisión do ilícito anticompetitivo xa que

este tipo de prácticas son levadas a cabo na clandestinidade polas empresas, conscientes de que

están prohibidas e do beneficio que obteñen pola súa consecución. Por esta razón admítese a proba

indiciaria  ou  de  presuncións  como  medio  para  dar  como  probada  a  comisión  da  infracción.  A

aplicación desta proba de presuncións no ámbito do procedemento sancionador non é algo estraño

e está admitida pola doutrina do Tribunal Constitucional, como a STC 76/1985, do 26 de xuño (BOE/

BOE núm. 170, do 17 de xullo de 1985) e a STC 174/1985, do 17 de decembro e (BOE/BOE núm.

13, do 15 de xaneiro de 1986).

No ámbito do dereito da competencia confírmase a admisibilidade da aplicación da proba indiciaria

xa que, como sinala o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSJG) na sentenza de 470/2018 do 7

de novembro:

16 Como as mesmas empresas manifestaron á Mesa de contratación da Universidade de Santiago por escrito
do 10 de setembro de 2019,
17 Resolución do 12 de xullo de 2018, Expte. S/DC/0569/15 Baterías automoción
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“(…) resultaría excesiva a esixencia de proba directa para acreditar a práctica concertada

entre distintas empresas para alterar a adxudicación na licitación pública de contratos, así

como a participación da recorrente no devandito concerto, pois ao tratarse dunha actividade

ilegal, vulneradora do art. 1.1 a de a Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia,

sería impensable a plantación nun documento daquel negocio no que se recollese o concerto

entre as empresas. Por tanto, é perfectamente válida a proba indiciaria para a demostración

de  dita  práctica  ilegal,  de  modo  que  probados  determinados  feitos,  que  adoitan  ser

constantes e habituais neste tipo de situacións, por ligazón precisa e directa segundo as

regras do criterio humano, pódese deducir a feito consecuencia daquela práctica concertada.

Iso é así porque a dificultade da proba directa ofrécese como evidente en tanto que non

resulte  fácil  que  mostre  externamente  e  sen  disimulo  as  súas  accións  quen  realiza

actividades que a legalidade non ampara. Aquela esixencia de proba directa conduciría á

impunidade na práctica de accións como a agora imputada”.   

Tamén o Tribunal Supremo vén admitindo en materia sancionadora por infraccións das normas de

Defensa da Competencia que o xuízo da reprochabilidade póidase basear en probas de indicios.

Podemos citar a STS 3 de febreiro de 2009 (recurso 7280/2005) na que afirma que:

“(…)  en  materia  de  defensa  da  competencia,  especialmente  en  materia  de  acordos  ou

prácticas concertadas entre suxeitos económicos, é especialmente difícil lograr acreditar de

forma directa a existencia de acordos, polas lóxicas precaucións adoptadas por quen incorre

en condutas expresamente prohibidas polo artigo 1 da Lei de Defensa da Competencia”, No

mesmo sentido a STS do 6 de marzo de 2000 (recurso 373/1993) na que afirma, ao referirse

a acreditación da proba mediante presuncións, que: “hai que resaltar que estas probas teñen

unha maior operatividade no campo de defensa da competencia, pois dificilmente os autores

de actos colusorios deixarán pegada documental da súa conduta restritiva ou prohibitiva, que

unicamente poderá extraerse de indicios ou presuncións. O negar validez a estas probas

indirectas  conduciría  case  á  absoluta  impunidade  de  actos  derivados  de  acordos  ou

concertos para restrinxir o libre funcionamento da oferta e a demanda”.

Desta mesma maneira pronunciouse o Tribunal de Xustiza da Unión Europea que na súa sentenza

do 6 de decembro de 2012, asunto c-441/11 Comisión Europea contra Verhuizingen Coppens NV,

sinala que:

“70. A este respecto, procede lembrar que o Tribunal de Xustiza xa declarou que, na maioría

dos casos, a existencia dunha práctica ou dun acordo contrario á competencia infírese de

certas coincidencias e de indicios que, considerados no seu conxunto, poden constituír, a
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falta dunha explicación coherente, a proba dunha infracción das normas sobre competencia

(sentenzas Aalborg Portland e outros/Comisión, antes citada, apartado 57, así como do 21

de  setembro  de  2006,  Nederlandse  Federatieve  Vereniging  voor  de  Groothandel  op

Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C105/04 P, Rec. P. I-8725, apartado 94).

71. Tales indicios e coincidencias, avaliados globalmente, non só poden revelar a existencia

de acordos ou prácticas contrarios á competencia,  senón tamén a duración de prácticas

colusorias continuadas e o período de aplicación de acordos celebrados en contra das regras

en materia  de competencia (véxase,  neste sentido,  a sentenza Nederlandse Federatieve

Vereniging  voor  de  Groothandel  op  Elektrotechnisch  Gebied/Comisión,  antes  citada,

apartados 95 e 96)”.

O mesmo criterio recóllese na Sentenza do Tribunal Xeral da Unión Europea (STGUE), do 12 de

decembro de 2014, no asunto T-562/08, en relación coa calidade probatoria que corresponde esixir

ás autoridades de competencia en materia de prácticas contrarias a esta.  En relación con esta

sentenza a CNMC na súa Resolución S/DC/0569/15 do 12 de xullo de 2018, Baterías automoción,

sinala que:

“(...)Faise cargo o Tribunal da dificultade que entraña para as autoridades de competencia o

labor probatoria neste tipo de prácticas, polo que recoñece unha certa suficiencia razoable á

hora achegar os elementos de proba que sirvan de base para a correspondente sanción.

Doutra maneira, dificilmente sería posible perseguir e sancionar este tipo de prácticas.”

En conclusión, naqueles casos nos que non exista proba directa da existencia dun acordo ou un

escrito no que de maneira expresa plásmese a vontade de coludir,  haberá que proceder,  como

establece tanto ao CNMC18 como o Tribunal Supremo19 da maneira seguinte:

a) identificar cales son os feitos base ou indicios que se estimen plenamente acreditados,

non  en  meras  sospeitas,  rumores  ou  conxecturas,  e  que  van  servir  de  fundamento  á

dedución ou inferencia;

b) que exista unha relación lóxica entre tales feitos e explicitar o razoamento a través de cal,

partindo  dos  indicios,  chegouse  á  convicción  do  acaecemento  do  feito  punible  e  a

participación no mesmo dos responsables, e

18 Resolución de 9 de setiembre de 2020, Expte. Sanav/02/19 Transporte escolar de viaxeiros Navarra
19 STS do 18 de marzo de 2013 (recurso 392/2011); STS do 24 de outubro de 2018 (recurso 1730/2016);
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c) que estea presente un razoamento dedutivo que permita identificar a ligazón precisa e

directa, segundo as regras do criterio humano entre os feitos empregados como indicios e a

infracción, así como a ausencia dunha explicación alternativa a tales feitos.

5.7.2.- Análise da conduta das empresas denunciadas.

De acordo coa Resolución nº  28/2020,  do 16 de  xaneiro de 2020,  do TACGal,  da proposta de

Resolución  da  Subdirección  de  Investigación  e  do  exame  do  expediente  de  licitación  pública

(Expediente 2019/CSUA1/000010 da Universidade de Santiago de Compostela) pódense acreditar

os seguintes feitos como indiciarios da conduta ilícita das empresas denunciadas:

PRIMEIRO.  - Examinando  o  lugar,  o  día  e  a  hora  de  presentación  das  ofertas  polas

empresas denunciadas pódese ver:

a)  Que a oferta que presentou ELIAS JADRAQUE S.A. fíxoa por  carta certificada

urxente en Correos na sucursal  nº 7 de Madrid o día 2 de setembro de 2019 ás

13:49:14 horas.

b) Que a oferta que presentou MONTEVERDE EQUIPAMENTOS S.L. fíxoa por carta

certificada urxente en Correos na sucursal nº 7 de Madrid o día 2 de setembro de

2019 ás 13:59:45 horas.

Por  tanto,  a  remisión  por  Correos  das  ofertas  presentadas  polas  empresas  ELIAS

JADRAQUE S.A.  e  MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL fixéronse o  mesmo día  cunha

diferenza de 10 minutos e empregaron a mesma oficina de Correos,  a sucursal  nº  7 de

Madrid.

SEGUNDO. – Segundo o portal web do Concello de Madrid dita sucursal n.º 7 sitúase na rúa

Palos de la Frontera, 6 (8 e 10) 28012 de Madrid20. Examinando o domicilio a efectos de

notificacións fixado polas empresas pódese ver:

a) Que a empresa ELIAS JADRAQUE S.A. sinalou como domicilio no envío da

documentación a rúa Paseo de Santa María da Cabeza 81, 28045 Madrid e que esa

dirección atópase, segundo Google Maps, a 650 metros da sucursal nº 7 de correos

desde onde enviou a documentación.

b) Que a empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL sinalou como domicilio

no  envío  da  documentación  a  rúa  Ponferrada  6-8  Pol.  Cobo  Quella,  28940,

20 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/inicio/el-Concello/Arganzuela/Direccións-e-telefonos/Oficina-de-
Correos-Sucursal-07-Cale-Paus-de-a-Fronteira/?
vgnextfmt=default&vgnextoid=c4c55a0f8161c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=fbf128 
3017e28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Fuenlabrada  e  que  esa  dirección  atópase,  segundo  Google  Maps,  a  20  km  da

sucursal nº 7 de correos desde onde se enviou a documentación.

Por  tanto,  a  empresa  MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS,  SL  tivo  que  realizar  un

desprazamento  de  20  km para  poder  presentar  a  súa  oferta  nunha  concreta  oficina  de

correos, a n.º 7.

TERCEIRO. - Que a empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL sinala como domicilio a

efectos de notificacións a rúa Ponferrada 6-8 Pol. Cobo Quella, 28940 Fuenlabrada, e de

acordo co buscador da páxina oficial da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A. na web

https://www.correos.es/es/es/particulares a  oficina  situada  na  rúa  Av.  Juan  Carlos  I,  S/n,

28905, Xetafe sería a oficina de correos máis próxima e estaría, segundo Google Maps, a 4,8

km do seu domicilio. Existen, de acordo con ese mesmo buscador, outras oficinas de Correos

a unha distancia similar.

Por  tanto,  a  empresa  MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS,  SL  desprazouse  20  km  para

presentar a súa oferta na oficina de correos n.º 7 de Madrid, cando tiña outras oficinas de

correos moito máis próximas. Unha dela a 4,8 km de distancia.

CUARTO. -  Cando a Mesa de contratación da Universidade de Santiago de Compostela

solicítalles ás empresas ELIAS JADRAQUE S.A. e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL

unha declaración sobre a  súa pertenza  ou non a grupo  empresarial,  as dúas  empresas

presentaron na mesma data, o 10 de setembro de 2019, esa declaración.

QUINTO.-  Que  os  documentos  denominados  “Proposición  económica  subministracións”

(Sobre  C)  presentados  nas  súas  ofertas  polas  empresas  ELIAS  JADRAQUE  S.A.  e

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL teñen,  como sinala  tanto  o  Informe do  órgano de

Contratación da Universidade de Santiago de Compostela como a Resolución do 28/2020 do

30 de xaneiro de 2020 do TACGal “Unha similitude por encima do razoable nas propostas

económicas das dúas empresas (sobre C), na que o formato do documento, tipo de letra

e  sombreados  son  practicamente  idénticos,  e  que  viría  corroborar  a  súa  actuación

conxunta e coordinada.”21

SEXTO.  -  Que  os  documentos  denominados  “Proposición  económica  subministracións”

(Sobre  C)  presentados  nas  súas  ofertas  polas  empresas  ELIAS  JADRAQUE  S.A.  e

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL son idénticos no seu tipo de letra, formato e deseño.

Que ademais examinado cada un dos parágrafos deses documentos vese que:

21 Letra grosa engadida que non aparece nos documentos orixinais
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- O Parágrafo 1º dos dous documentos teñen un contido idéntico, igual tipo de

letra, formato e deseño,  sendo incluso idénticas as palabras que se destacan con

letra grosa, salvo, loxicamente, os datos de identificación das empresas e os seus

representantes legais.

- O  Parágrafo  2º  dos  dous  documentos  teñen  un  contido  idéntico,  sendo

idéntica o tipo de letra, o formato e o deseño.

- O Cadro de prezos dos dous documentos é idéntico o tipo de letra, formato e

deseño e practicamente idéntico o contido.

- O  cadro  denominado  “Melloras  en  Item”  dos  dous  documentos  teñen  un

contido idéntico, sendo idéntica o tipo de letra, o formato e o deseño.

- As frases co lugar, data e identificación do asinante son idénticos no tipo de

letra, o formato e o deseño

SÉTIMO. -  Que os documentos  denominados “Proposición económica subministracións”

(Sobre  C)  presentados  nas  súas  ofertas  polas  empresas  ELIAS  JADRAQUE  S.A.  e

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL aparecen os idénticos erros ortográficos, as mesmas

coincidencias na lingua do documento e idénticos erros na redacción. Así:

- Nos dous documentos no cadro de prezos a continuación de LOTE poñen

entre paréntese as palabras “no seu OCASO”, en lugar de poñer “no seu caso”.

- Nos dous documentos, a pesar de estar redactado en castelán todo o seu

contido, os dous poñen unha vez a palabra “PREZO” en galego.

- Nos documentos no cadro de prezos ao escribir  “PREZO TOTAL IVE NON

INCLUÍDO” acentúan a segunda “ i “ de incluído, o que non sucede en ningunha outra

ocasión.

OITAVO. – Que ningunha das dúas empresas presentou a “garantía provisional” que se esi-

xía no Anexo I do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.

NOVENO. - Que as dúas empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRA-

QUE SA ante o requirimento da Mesa de Contratación da Universidade de Santiago de pre-

sentar a devandita garantía provisional en tres días, ambas as empresas constituírona fóra

de prazo. 

DÉCIMO. –  Que dita garantía provisional presentárona as dúas empresas MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE o mesmo día, o 9 de setembro de 2019.
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UNDÉCIMO. – Que no procedemento negociado, a negociación cos tres licitadores foi levada

por D. Manuel Guaita e por Dna. Belén Feijóo da Universidade de Santiago e na reunión que

mantiveron coa empresa ELÍAS JADRAQUE S.A o luns 28/10/2019 interveu D.  Ignacio Ja-

draque Sánchez en representación desa empresa, resultando que D. Ignacio jadraque é o

administrador único da empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL que tamén se presen-

taba a esa licitación.

Por tanto, intervén nesa reunión en representación de ELÍAS JADRAQUE S.A o administra-

dor único doutra empresa que, polo menos teoricamente, sería rival nesa licitación de ELÍAS

JADRAQUE S.A.

DUODÉCIMO. – Que na reunión que con D. Manuel Guaita e con Dna. Belén Feijóo da Uni-

versidade  de  Santiago  mantivo a  empresa  MONTEVERDE EQUIPAMENTOS,  SL o  luns

11/11/2019 interveu D. Elías Jadraque Asenjo, en representación desa empresa, cando D.

Elías Jadraque é o administrador único de ELÍAS JADRAQUE S.A. que tamén se presentaba

á licitación.

Por tanto, intervén nesa reunión en representación de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL

o administrador único doutra empresa que, polo menos teoricamente, sería rival nesa licita-

ción de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL.

DÉCIMO TERCEIRO. –  Que D. Ignacio Jadraque Sánchez ao asistir á reunión que o día

28/10/2019 mantén ELÍAS JADRAQUE S.A coa USC non achega documentación algunha

que acredite que actúa como representante de ELÍAS JADRAQUE S.A. Tampouco achega

documentación que acredite a imposibilidade de acudir á mesma o representante legal da

empresa (D. Elías Jadraque Asenjo) que é quen debería de asistir. Nin tan sequera informa

os asistentes por parte da USC á devandita reunión que, quen está presente non é o repre-

sentante e administrador único de ELÍAS JADRAQUE S.A nin tampouco se identifica como o

administrador único de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL nin informa que actúa como fi-

llo do administrador único de ELÍAS JADRAQUE S.A.

DÉCIMO  CUARTO.  –  Que  D.  Elías  Jadraque  Asenjo  ao  asistir  á  reunión  que  o  día

11/11/2019 mantén MONTEVERDE EQUIPAMENTOS S.L. coa USC tampouco achega do-

cumentación algunha que acredite que actúa como representante de MONTEVERDE EQUI-

PAMENTOS, SL nin acredite a razón da imposibilidade de acudir á mesma do representante

legal da empresa (Ignacio Jadraque Sánchez) que é quen debería de estar presente. Tam-

pouco informa os asistentes á devandita reunión por parte da USC que quen está presente

non é o representante de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL, nin tampouco D. Elías Ja-
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draque identifícase como o administrador único de ELÍAS JADRAQUE S.A., empresa compe-

tidora nesa licitación,  nin informa que está a actuar  como pai  do administrador  único de

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL.

DÉCIMO QUINTO. -  Que nesa reunión D. Elías Jadraque Asenjo (administrador único de

ELÍAS JADRAQUE S.A) negociou coa USC as condicións da oferta da empresa competidora

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL. Así aparece no “Informe do órgano de contratación”

presentado pola USC na tramitación do recurso ante o TACGal, ao sinalar que D. Elías Ja-

draque Asenjo negociou en nome da empresa competidora (MONTEVERDE EQUIPAMEN-

TOS, SL) e modificou a oferta inicial presentada cun aumento de 5 xornadas laborais no plan

de formación proposto. A existencia desta negociación é recoñecida pola propia empresa

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL no seu escrito de Alegacións ao Prego de Concreción

de Feitos presentado o 14 de xuño de 2021 ao afirmar expresamente “(…) fíxose unha pe-

quena modificación do plan de formación proposto, en beneficio da Universidade de Santiago

de Compostela, aumentando a 5 xornadas laborables o plan de formación proposto”.

No referido “Informe do órgano de contratación” presentado pola USC na tramitación do re-

curso ante o TACGal, tamén se indica que a negociación afectou a outros aspectos da oferta,

pero quedou pendente de consultar cos técnicos do fabricante.

Por tanto, o administrador único dunha das empresas denunciadas negocia cambios na ofer-

ta presentada pola empresa teoricamente competidora na licitación.

DÉCIMO SEXTO.- Que no Anexo A de o Informe de valoración das ofertas presentadas no

expediente 2019/CSUA1/000010 de data 25 de novembro de 2019, onde se recollen as “reu-

nións presenciais e contactos mantidos a través de correo electrónico cos tres licitadores no

transcurso da negociación”, pódese observar do texto dos correos que o interlocutor da em-

presa ELÍAS JADRAQUE SA era Ignacio Jadraque, xa que Dna. Belén Feijoo cando pide

aclaracións do falado nesa reunión diríxeos “á atención de Ignacio”.

DÉCIMO SÉTIMO. - Que no referido Anexo A de o Informe de valoración das ofertas presen-

tadas no expediente 2019/CSUA1/000010 de data 25 de novembro de 2019, parece un email

de data 15/11/2019 enviado por “MONTEVERDE EQUIPAMENTOS S.L.”, á USC con poste-

rioridade á reunión presencial que mantivera o día 11/11/2019 no que oferta unha mellora en

canto a posibilidades de varios encolados que comeza coas seguintes palabras: “Bos días.

Antes de nada queremos agradecerlles a extraordinaria acollida dispensada aos Sres. Elias

Jadraque e Paolo Grandotto, o pasado día 11. Como continuación aos temas tratados na de-

vandita visita, (...)”
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Por tanto desde MONTEVERDE EQUIPAMENTOS S.L. continuaban identificando o adminis-

trador único da empresa competidora na licitación como interlocutor ante a USC,

DÉCIMO OITAVO. - Que do exame do referido Anexo A de o Informe de data 25 de novem-

bro de 2019 pódese observar que existen varios correos electrónicos enviados por FRAN-

CISCO ROMERO a Belén Feijoo e que os envía tanto en nome de ELÍAS JADRAQUE S.A

como de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL.

Por tanto, unha mesma persoa, Francisco Romero, interveu como interlocutor ante a Univer-

sidade de Santiago para aclarar dúbidas en nome da empresa ELÍAS JADRAQUE S.A e en

nome de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, empresas” teoricamente” rivais nesa licitación.

DÉCIMO NOVENO. –  Que a USC non detectou ese intercambio de administradores ata o

momento en que finalizara a negociación, xa que nin Ignacio Jadraque Sánchez nin Elías Ja-

draque Asenjo informaron dese intercambio. Tampouco presentaron documentación algunha

que xustificase a súa presenza na reunión e a negociación en representación da empresa

competidora, nin presentaron documentación que explicase a imposibilidade de asistir á reu-

nión por parte do representante da empresa. Tal actuación por parte destas dúas persoas

permanecese opaca se a USC ao examinar a documentación desa negociación, non detecta-

se esa anómala situación, tan sorprendente que obrigou á USC solicitar ao responsable do

contrato aclaracións por se se tratase dun erro de transcrición, pero este puxo de manifesto

que non se trataba de ningún erro.

Houbo, por tanto, unha actuación intencionada e consciente de Ignacio Jadraque Sánchez e

Elías Jadraque Asenjo de intervir persoalmente na actuación anticompetitiva e, ao mesmo

tempo, tentaron que esa actuación fose os máis opaca posible ao poder adxudicador.

A propia USC así o considera ao afirmar expresamente na Resolución do 23 de decembro de

2019 pola que excluíu do expediente a ambas as empresas que non se podía acreditar que

as ofertas negociadas coas empresas puidesen vincular a estas ao intervir nas negociacións

unha persoa que non era nin o seu representante nin o seu administrador. Así sinala que:  

“Por proposta da Mesa de Contratación, que non pode acreditar que a oferta negocia-

da por Ignacio Sánchez en nome de ELIAS JADRAQUE S.L. vincule a esta e a reali-

zada por Elías Jadraque Vincule a MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (…)”.

VIXÉSIMO. - Que do exame das datas das alegacións ao PCF pódese observar que :

-  O escrito de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL ten data do 11 de xuño de 2021 e o es-

crito de ELÍAS JADRAQUE S.A ten data do 11 de xuño de 2021.
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- Que o escrito de alegacións de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL é asinado polo seu

administrador único o 14 de xuño de 2021 e o formulario de alegacións de ELÍAS JADRA-

QUE S.A é asinado polo seu administrador único o 14 de xuño de 2021.

- Que o escrito de alegacións de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL é presentado electro-

nicamente o 14 de xuño de 2021 e o escrito de alegacións de ELÍAS JADRAQUE S.A é pre-

sentado electronicamente o 14 de xuño de 2021.

Por tanto, existe unha coincidencia absoluta de datas entre as dúas empresas.

VIXÉSIMO PRIMEIRO. - Que do exame das datas da contestación ao requirimento de infor-

mación do volume de negocios das empresas pódese observar que:

- O escrito de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL ten data do 11 de xuño de 2021 e o es-

crito de ELÍAS JADRAQUE S.A ten data do 11 de xuño de 2021.

- Que o escrito de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL é asinado polo seu administrador

único o 14 de xuño de 2021 e o escrito ELÍAS JADRAQUE S.A é asinado polo seu adminis-

trador único o 14 de xuño de 2021.

- Que o escrito de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL é presentado electronicamente o 14

de xuño de 2021 e o escrito de ELÍAS JADRAQUE S.A é presentado electronicamente o 14

de xuño de 2021.

Por tanto, existe novamente unha coincidencia absoluta de datas entre as dúas empresas.

VIXÉSIMO SEGUNDO. – Que a exclusión de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL e ELÍAS

JADRAQUE S.A. da licitación pola USC (confirmada pola Resolución número 28/2020, do 30

de xaneiro de 2020 do TACGal) implicou a adxudicación do contrato a Weinig Grecon GmbH

& Co por un importe de 247.410,00 euros (IVE excluído), unha contía superior en 27.660 eu-

ros á oferta que presentara MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL que resultase adxudicata-

ria de non ser partícipe na colusión.

Existen, por tanto, unha pluralidade numerosa de indicios que están plenamente acreditados e que

non son, por iso, meras sospeitas, rumores ou conxecturas. Tales indicios cobran realmente carácter

de proba, como se recolle na xurisprudencia citada, ao unirse a eles o de que na fase negociada do

novo procedemento que tivo que tramitarse, os Administradores respectivos acudiron a reunións

acompañados do equipo dunha das súas «teóricas rivais», o que impide considerar que descoñece-

sen as propostas respectivas e que dispuxesen dalgunha marxe de manobra nas devanditas reu-

nións.
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Identificados esta pluralidade de indicios acreditados da actuación das empresas denunciadas é ne-

cesario explicitar o razoamento a través do cal, partindo deses indicios, chégase á convicción da

existencia dun feito punible (a infracción do art. 1 da LDC) e a participación no mesmo das empresas

ELÍAS JADRAQUE S.A e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS.

Neste sentido pódese afirmar que:

a)  Que as dúas empresas denunciadas, ELÍAS JADRAQUE S.A e MONTEVERDE EQUIPAMEN-

TOS SL, presentan as súas ofertas á licitación na oficina de Correos n.º 7 de Madrid cando esa ofici-

na é moi próxima ao domicilio sinalado por ELÍAS JADRAQUE S.A pero moi distante, en quilómetros

e en tempo, do domicilio sinalado por MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL. Que MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS SL ten oficinas de Correos moito máis próximas a ese domicilio para presentar a

súa oferta.

b) Que a presenza ao mesmo tempo e no mesmo lugar das dúas empresas presentando as súas

ofertas cando tiñan dous domicilios tan distantes non ten razón lóxica, nin explicación razoable por

parte das empresas que xustifique esa actuación máis aló da intención de executar unha práctica

colusoria. Na “Guía sobre contratación pública e Competencia” da Comisión Nacional dos Mercados

e da Competencia (CNMC) é un indicio de práctica sospeitosa contra o libre mercado que “unha em-

presa...presenta a súa proposta e a doutra empresa á vez”.

Neste mesmo sentido o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na súa sentenza  469/2021 do 26 de

novembro de 2022, afirma que “O feito de que só una da tres empresas teña a súa sede en Mon-

doñedo e faga extravagante que as outras dúas presenten as súas ofertas na mesma oficina de Co-

rreos á mesma hora do mesmo día, con apenas uns minutos de diferenza non constitúe unha ilegali-

dade, pero si un evidente signo de concertación, porque é evidente que ou ben foron presentadas

pola mesma persoa ou por varias que acudían xuntas.”

c) Que existe unha coincidencia temporal na presentación da documentación polas dúas empresas e

na redacción dos documentos que non é só no momento de presentar a oferta, tamén:

- Na presentación da declaración sobre a súa pertenza ou non a grupo empresarial.

- Na constitución, fóra de prazo, da garantía provisional.

- Na data do escrito de alegacións ao Prego de Concreción de Feitos.

- Na data de firma desas alegacións polos administradores únicos.

22 Sentenza que declara conforme a Dereito a Resolución da CGC do 15 de decembro de 2020 Resolución
4/2020 – LICITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR, Resolución que declaraba acreditada a existencia dunha
conduta  prohibida  polo  artigo  1  LDC constitutiva  de  infracción  de  colusión  nun  contrato  público  por  tres
empresas.
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- Na presentación das alegacións ao Prego de Concreción de Feitos.

- Na data do escrito de comunicación do volume de negocios.

- Na data da firma dese escrito de comunicación polos administradores únicos das empresas.

- Na presentación do escrito de comunicación do volume de negocios.

Coincidencia que non pode obedecer a ningunha razón lóxica salvo a de actuación conxunta de am-

bas empresas.

d) Que a documentación presentada polas empresas denunciadas, ELÍAS JADRAQUE S.A e MON-

TEVERDE EQUIPAMENTOS, S.L. á licitación conteñen, como se viu, documentos con idéntico tipo

de letra, formato e deseño; parágrafos de texto con idéntico contido; mesmos erros na acentuación

das palabras; as mesmas coincidencias na lingua do documento e idénticos erros na redacción. Tal

cúmulo de circunstancias coincidentes non poden ser froito do azar, son unha mostra de redacción

conxunta ou compartida dos documentos presentados á licitación por esas dúas empresas, xa que

non existe razón lóxica algunha que poida explicar tal cúmulo de coincidencias, ata nos erros, na do-

cumentación presentadas polas dúas empresas. A “Guía sobre contratación pública e Competencia”

da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC) presenta como indicios de posible

colusión entre empresas competidoras:

- “ofertas de diferentes licitadores con tipografía ou papelería idénticas”,

- “(...) fallos ortográficos ou problemas formais de presentación da oferta que se repiten en

varias propostas...”.

Neste mesmo sentido a xa citada sentenza do TSJG do 26 de novembro de 2021 no seu Fundamen-

to de dereito segundo afirma que:

“(…) pero é que ao constar non só pero é que ao constar non só tipografía e estilo de

letra senón tamén signos de puntuación e erros comúns ás ofertas entre empresas, é

evidente que foron confeccionados polo mesmo equipo técnico.” 

e) Que na reunión que mantiveron as empresas ELÍAS JADRAQUE S.A e MONTEVERDE EQUIPA-

MENTOS, S.L. cos representantes da USC no procedemento negociado23 prodúcese, como sinala a

Subdirección de Investigación, un intercambio de representantes entre esas empresas. Dos feitos

acreditados próbase que ese intercambio non ten xustificación nin razón máis que ser unha mostra

dunha actuación conxunta, concertada entre as dúas empresas teoricamente rivais na licitación pero

que non actuaron de forma autónoma nin independente na mesma. Esta anómala situación levou á

23 No procedemento negociado a negociación cos tres licitadores foi levada por Manuel Guaita e por Belén
Feijóo da Universidade de Santiago.

44
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal



Mesa de Contratación a propoñer a exclusión de ambas empresas da licitación xa que “(...) non

pode acreditar que a oferta negociada por Ignacio Sánchez en nome de ELIAS JADRAQUE

S.L. vincule a é sta e a realizada por Elías Jadraque vincule a MONTEVERDE EQUIPAMEN-

TOS, SL,”

f) Que o intercambio de representantes pon de manifesto que cada unha desas empresas tiña per-

fecto coñecemento do lugar, do día e da hora da reunión que coa USC tería a outra empresa que en

teoría debía de ser a súa competidora nesa licitación, e que, ademais, tiveron acceso a unha infor-

mación especialmente sensible nunha licitación como son os requirimentos técnicos e condicións da

oferta presentada pola empresa que teoricamente é competidora. Hai que sinalar que sobre as ofer-

tas técnicas presentadas pola empresa e o fabricante nesas reunións tanto ELÍAS JADRAQUE S.A

e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, S.L solicitaron que fosen declaradas confidenciais por afectar

o segredo do negocio, e é precisamente ao que tivo acceso o administrador único da empresa com-

petidora.

Ningunha razón lóxica pode explicar esta posta en común nunha licitación e entre empresas compe-

tidoras unha información que cada empresa cualifica como confidencial por afectar ao secreto do

seu negocio, salvo a existencia dun acordo colusorio entre esas empresas.

g) Que nin Ignacio Jadraque Sánchez cando actúa como representante da empresa competidora

ELÍAS JADRAQUE S.A nin Elías Jadraque Asenjo cando actúa como representante de MONTEVER-

DE EQUIPAMENTOS, SL achegan documento algún que acredite que actúan en nome da outra em-

presa competidora na licitación. Non acreditan nin demostran as causas ou razóns que imposibilitan

asistir á reunión o representante legal da mesma ou calquera outra persoa desa empresa. Nin tan

sequera informan os asistentes á mesma por parte da USC que quen está presente non é o repre-

sentante legal da empresa, senón o representante doutra das empresas competidoras.

Ese intercambio de representantes das dúas empresas competidoras nesta licitación pública non

ten, por tanto, outra xustificación que unha actuación concertada entre elas, que como vimos pro-

dúcese ao longo de todo o proceso de licitación.

h) Que nesa reunión D. Elías Jadraque Asenjo (administrador único de ELÍAS JADRAQUE S.A) ne-

gociou coa USC as condicións da oferta da empresa competidora MONTEVERDE EQUIPAMEN-

TOS, SL. e por esa razón modificouse a oferta inicial presentada cun aumento de 5 xornadas labo-

rais no plan de formación proposto. Esta negociación non só é recoñecida pola administración lici-

tante e convocante do concurso, senón tamén, como vimos, pola propia empresa MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL no seu escrito de Alegacións ao Prego de Concreción de Feitos.
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O que o administrador dunha empresa que concorre a unha licitación pública negocie as condicións

de ofértea doutra empresa competidora nesa mesma licitación non ten razón lóxica nin xustificación

salvo o da existencia dunha actuación conxunta das dúas empresas nesa licitación consecuencia

dun acordo colusorio entre elas.

i) Que as dúas empresas competidoras ELÍAS JADRAQUE S.A e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS,

SL para aclarar á USC detalles técnicos das súas ofertas e para dar resposta a peticións comple-

mentarias de información actúan por medio dunha mesma persoa, Francisco Romero, o que acredita

por unha banda o perfecto coñecemento que cada unha das empresas tiñan da oferta técnica da

competidora e doutra banda proba unha actuación coordina nesa licitación de dúas empresas teori-

camente competidoras.

Non existe nin xustificación razoable nin argumentos serios presentados por parte das empresas nin

explicación alternativa para explicar a concorrencia de tal cúmulo de circunstancias. Non existe xus-

tificación algunha da que poida derivarse unha lóxica nese comportamento das dúas empresas que

non sexa outro que a existencia entre elas dun acordo colusorio nesa licitación pública da USC. A

actuación concertada das empresas supuxo a presentación das súas respectivas propostas pacta-

das e consensuadas coa finalidade de incidir nesa licitación pública e co obxectivo de favorecer a

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL.

5.7.3.- CONCLUSIÓNS.

De todo o anterior pódese ver que:

a) Existe unha ampla e extensa cantidade de indicios acreditados que aparecen descritos nos

puntos anteriores;

b) A participación neles das empresas denunciadas é evidente;

c) Existe unha ligazón precisa e directa entre eses indicios e a infracción que segundo as re-

gras do criterio humano é claro;

d) A existencia dun nexo causal entre os feitos executados polas empresas e a infracción foi

acreditada;

e) Unha intervención directa nesas condutas dos administradores únicos das dúas empresas,

Por todo iso a conclusión razoada que é posible extraer é que as propostas presentadas polas de-

nunciadas ELÍAS JADRAQUE S.A e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL non só non foron nin in-

dependentes nin autónomas senón que esa falta de independencia e autonomía debeuse a unha
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evidente concertación de vontades entre elas, polo que parece deixar fóra de calquera dúbida razoa-

ble, superando o estándar máis esixente que se aplique respecto de a necesaria salvagarda do

“Principio de presunción de inocencia”,  que ambas as empresas, aínda sendo xuridicamente inde-

pendentes como manifestaron de forma reiterada os seus Administradores únicos, levaron a cabo

unha práctica prohibida polo artigo 1 LDC, que sinala como tal: “todo acordo, decisión ou recomen-

dación colectiva, ou práctica concertada ou conscientemente paralela, que teña por obxecto, produ-

za ou poida producir o efecto de impedir, restrinxir ou falsear a competencia en todo ou parte do

mercado nacional”. As empresas implicadas e os seus administradores, aínda que sexan formal-

mente independentes, non actuaron de forma autónoma e independente, polo menos na licitación

controvertida.

Esta concertación entre as dúas empresas non tiña outra finalidade que incidir en favor dunha delas,

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL, na adxudicación do contrato, concertación que existiu desde

o inicio da intervención desas dúas empresas no proceso de licitación, sendo o intercambio de re-

presentantes un elemento máis, pero non o único, que acredita esa actuación colusoria. É certo que

esa actuación dos administradores das dúas empresas teoricamente competidoras podémolo cualifi-

car, como o fai moi correctamente a Subdirección de Investigación, como o que na xerga de compe-

tencia denomínase un caso de” Smoking Gun” ou “Pistola fumarenta”, dos que este Pleno xa ob-

servou noutras resolucións como a Resolución 2/2017, do 21 de xullo, Contrato Público de subminis-

tración de caldeiras, que foi confirmada pola sentenza do TSJG 470/201824. Pero, como vimos, exis-

ten outros moitos indicios. A esta mesma conclusión chega tamén a Subdirección de Investigación

que nos apartados 52 e 53 da súa Proposta de Resolución sinala:

“(…), os feitos que deron orixe ao presente expediente sancionador non se limitan á interven-

ción de cada un dos Administradores únicos en reunións en nome da outra empresa no mar-

co do procedemento negociado no que ambas as empresas presentáronse. Tal feito, sen

ningunha dúbida relevante, non foi o único indicio dunha posible conduta anticompetitiva que

tivo en conta esta SUBDIC, como tampouco o foi para o TACGal na resolución que trasladou

á Comisión Galega de la Competencia, conforme ao artigo 132 LCSP”.

“(…) o elenco de feitos probados que se incorporou ao PCF e reprodúcese na presente pro-

posta de resolución, remóntase a unha fase anterior da mesma licitación cuxas vicisitudes

están claramente marcadas pola conduta dos Administradores únicos das empresas imputa-

das, ata o punto de determinar que este Órgano de Instrución inicie expediente sancionador

24 Ambos os documentos pódense consultar en:
https://competencia.gal/é/expedientes?from=&text=&to=&page=1
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non só contra as empresas das que son Administradores, que deben responder como perso-

as xurídicas, conforme ao artigo 63.1 LDC, senón contra os propios Administradores únicos

das mesmas, a título de persoas físicas, ex. artigo 63.2 LDC. Esta última imputación persoal

responde, precisamente, á súa implicación persoal e directa nos feitos”

Como sinala a Subdirección de Investigación, ao producirse a infracción no marco dun procedemen-

to de licitación pública, pretendíase afectar o seu desenvolvemento, o que nos reconduce á figura do

“cártel” xa referida con anterioridade e definida na propia LDC que é en si mesma una das prácticas

colusorias prohibidas polo citado artigo 1 LDC. A infracción de cártel é un dos supostos das chama-

das infraccións “por obxecto” ou “per se”, e iso sen chegar a descartar que a exclusión dos dous lici-

tadores por Resolución reitoral non producise algún dano sobre a competencia, pois se as dúas em-

presas actuasen de forma autónoma na licitación a Mesa de Contratación tería marxe no procede-

mento negociado para obter as mellores condicións posibles entre as tres ofertas inicialmente pre-

sentadas, podendo ser adxudicada a un menor prezo e/ou cunhas mellores condicións.

A xurisprudencia dos tribunais da Unión Europea25 afirma que o termo “obxecto” refírese á finalida-

de, á intención ou o obxectivo da coordinación das empresas afectadas. A CNMC na súa Resolución

do 9 de setembro de 2020, Transporte escolar de viaxeiros Navarra26 en relación coas restricións da

competencia por obxecto e a súa proba sinala que:

“(...) cando un acordo ten por obxecto impedir, restrinxir ou falsear a competencia, non se re-

quire ás autoridades de competencia que proben que tivo ou pode ter efectos anticompetiti-

vos para determinar a existencia dunha infracción, nou obstante, tal e como sinala a máis re-

cente xurisprudencia do TJUE

“o feito  de que unha constatación da existencia dunha restrición da  competencia

«polo obxecto» exima á autoridade ou ao órgano xurisdicional competente da necesi-

dade de examinar os seus efectos non implica en absoluto que dita autoridade ou ór-

gano xurisdicional non poida proceder a tal exame cando o estime oportuno”.

As restricións por obxecto son determinadas formas de coordinación entre empresas que

poden considerarse, pola súa propia natureza, prexudiciais para o bo funcionamento do xogo

normal da competencia. En efecto, son formas de coordinación que revelan un grao de noci-

vidade para a competencia suficiente para que poda considerarse innecesario o exame dos

seus efectos. Para constatar este grao de nocividade, os Tribunais da Unión Europea sinala-

25 Sentenza do TJUE do 20 de novembro de 2008, no asunto C-209/07, Beef Industry Development Society.
26 Resolución do 9 de setembro de 2020, Expte. Sanav/02/19 Transporte escolar de viaxeiros Navarra
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ron a necesidade de analizar o contido da coordinación, os seus obxectivos e o contexto

económico e xurídico do que forma parte.”

Tamén a Audiencia Nacional na súa sentenza do 16 de decembro de 202027 respecto a as “infrac-

cións por obxecto” sinala que:

“(…) E iso lévanos a concluír que toda a actividade que se sancionou prohíbese no artigo 1

da Lei de Defensa da Competencia o que implica calquera acordo ou conduta concertada

conscientemente tendente a falsear a libre competencia. E para a súa existencia non se re-

quire que se alcance a finalidade de vulneración da libre competencia, abonda con que se

tenda a ese fin na realización da conduta, teña éxito ou non a mesma. É dicir, a conduta que

se prohibe no citado artigo 1 da LDC ha de ser apta para lograr o fin de falseamiento da libre

competencia.”

En leste mesmo sentido pronunciouse de forma reiterada a Xurisprudencia da Unión Europea. Así

na Sentenza del Tribunal Xeral (Sala Segunda) do 3 de marzo de 2011 asunto T-110/07 Siemens/

Comisión afírmase que:

“135 (...) os acordos entre empresas áchanse prohibidos, con independencia de calquera

efecto, cando teñen un obxecto contrario á competencia (sentencias Comisión/Anic Parteci-

pazioni, apartado 43 supra, apartado 123, e JFE Engineering e outros/Comisión, apartado 49

supra, apartado 181). Por conseguinte, non se esixe a proba de efectos reais contrarios á

competencia, cando se probou o obxecto contrario á competencia dos comportamentos re-

prochados (véxase a sentenza Volkswagen/Comisión, apartado 135 supra, apartado 178, e a

xurisprudencia citada)”

E na Sentenza do Tribunal Xeral (Sala Segunda) do 20 de xaneiro de 2016 asunto C-373/14 P Toshi-

ba/Comisión que declara:

“26.- En canto á cualificación dunha práctica como restrición polo obxecto, da xurisprudencia

do Tribunal de Xustiza resulta que algúns tipos de coordinación entre empresas revelan un

grao de nocividade para a competencia suficiente para que poida considerarse innecesario o

exame dos seus efectos (sentenza ING Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, apartado 31). Esa

xurisprudencia atende á circunstancia de que determinadas formas de coordinación entre

empresas poden considerarse, pola súa propia natureza, prexudiciais para o bo funciona-

mento do xogo normal da competencia (sentencia CB/Comisión, C-67/13 P, EU:C:2014:2204,

apartado 50).”

27 Cfr. Roj: SAN 3086/2020 - ECLI: É:AN: 2020:3086) En concreto, FJ QUINTO.
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Por último, como vimos da actuación dos administradores únicos das empresas denunciadas, sobre

todo os feitos acreditados no momento de comparecer nas reunións coa USC, xorde a súa propia

responsabilidade persoal, conforme ao previsto artigo 63.2 LDC, cuxo articulado reproducimos de

novo:

“2. Ademais da sanción prevista no apartado anterior, cando o infractor sexa unha persoa xu-

rídica, poderase impoñer unha multa de ata sesenta mil euros (60.000€) a cada un dos seus

representantes legais ou ás persoas que integran os órganos directivos que interviñesen na

conduta.”

5.7.4.- A IMPUTACIÓN PERSOAL DOS REPRESENTANTES LEGAIS DAS DÚAS EMPRESAS

No presente expediente sancionador analízase tamén a conduta dos administradores únicos das

dúas empresas (D. Ignacio Jadraque Sánchez,  Administrador  único da empresa MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL e D. Elías Jadraque Asenjo Administrador único da empresa ELÍAS JADRA-

QUE, SA.) en aplicación do disposto no artigo 63.2 LDC, conforme ao cal:

“2. Ademais da sanción prevista no punto anterior, cando o infractor sexa unha persoa xurídi-

ca, poderáselle impoñer unha multa de ata 60.000 euros a cada un dos seus representantes

legais ou ás persoas que integran os órganos directivos que interviñesen no acordo ou deci-

sión. (...)”

Neste sentido o Tribunal Supremo na súa sentenza do 28 de xaneiro de 202028 sinala que:

“(…) o que o precepto establece é que poden ser sancionadas as persoas físicas -que sexan

representantes legais ou formen parte dos órganos directivos- que interveñan no acordo anti-

competitivo, a quen por tanto atribúeselles responsabilidade por esa persoal intervención.

(…)

Das anteriores consideracións resulta que, polo que se refire á relación entre competidores

que operan no mesmo mercado pertinente así como entre os devanditos competidores e os

seus clientes, a xurisprudencia recoñece a corresponsabilidade das empresas coautoras e/

ou cómplices dunha infracción no sentido do artigo 81 CE, apartado 1, considerando que o

requisito obxectivo para a imputación á empresa interesada dos  diversos comportamentos

ilícitos que constitúen o conxunto do cartel concorre cando dita empresa contribuíu á posta

en práctica deste, aínda de forma subordinada, accesoria ou pasiva, por exemplo mediante a

aprobación tácita e a omisión de denunciar o devandito cartel ás autoridades, podendo to-

28 Cfr. Roj: STS 132/2020 - ECLI: É:TS:2020:132 En concreto, Fundamento de Dereito Segundo
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marse en consideración a importancia eventualmente limitada desa contribución ao determi-

nar a gravidade da sanción.

Outra sentenza do Tribunal Supremo do 1 de outubro de 2019 indica os requisitos que deben de

existir para a aplicación deste art. 63.2 da LDC29:

“A aplicación das consecuencias sancionadoras previstas polo artigo 63.2 da LDC esixirá,

naturalmente, que ademais do cumprimento do requisito de tipicidad, concretado na interven-

ción no acordo ou decisión anticompetitiva dos suxeitos activos precisados polo precepto,

concorran tamén os requisitos de antijuricidad e singularmente de culpabilidade, pois como

insistiu numerosas veces este Tribunal, a responsabilidade obxectiva ou polo resultado non

se atopa recoñecida no noso ordenamento xurídico, senón que o elemento de culpabilidade

é un requisito imprescindible do dereito administrativo sancionador, de conformidade cos arti-

gos 130.1 da Lei  30/1992, do 26 de novembro,  de Réxime Xurídico das Administracións

Públicas e do Procedemento Administrativo Común e 28.1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro,

de Réxime Xurídico do Sector Público.”

No presente caso resulta evidente que D. Ignacio Jadraque Sánchez e D. Elías Jadraque Asenjo,

administradores únicos das dúas empresas investigadas, tiveron unha implicación directa e persoal

na conduta sancionada que existiu desde o momento de elaboración e presentación das ofertas e ao

longo de todo o procedemento. Neste caso, as persoas físicas que merecen o reproche sancionador

integraron o órgano de administración das persoas xurídicas denunciadas, participando na conduta

infractora con coñecementos absoluto da estratexia da empresa na licitación así como con potesta-

de de dirección, decisión e control en relación cos feitos investigados, adquirindo o rol de elementos

activos no deseño, execución e/ou seguimento dos acordos adoptados polo cártel, sancionándose,

por tanto, de conformidade co artigo 63.2 da LDC. Ese rol foi especialmente relevante ao asistir:

a) D.  Ignacio  Jadraque Sánchez,  administrador  único da empresa MONTEVERDE EQUIPA-

MENTOS, SL, a unha reunión coa USC en representación da empresa competidora nesa lici-

tación ELÍAS JADRAQUE SA, reunión na que se examinaron condicións técnicas da oferta

que presentaba a empresa ELÍAS JADRAQUE, SA. e que esta considera como confidencial.

b) D. Elías Jadraque Asenjo, administrador único da empresa ELÍAS JADRAQUE SA, a unha

reunión coa USC en representación da empresa competidora nesa licitación MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS SL, reunión na que se examinaron condicións técnicas da oferta que pre-

sentaba a empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL, que esta considera como confi-

29 Cfr. Roj: STS 3043/2019 - ECLI: É:TS:2019:3043. En concreto, Fundamento de Dereito Terceiro
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dencial e negociouse a modificación das condicións da oferta presentada por MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL.

Como vimos, nin D. Ignacio Jadraque Sánchez nin D. Elías Jadraque Asenjo informaron os asisten-

tes a esas reunións por parte da USC que quen está presente non era o representante legal da em-

presa convocada a esa reunión senón o representante doutra das empresas competidora. Ese “xogo

de administradores” non foi detectado pola USC ata o momento en que finalizara a negociación, xa

que nin D. Ignacio Jadraque Sánchez nin D. Elías Jadraque Asenjo informaron dese intercambio,

pero tampouco presentaron documentación algunha que xustificase a súa presenza na reunión e a

negociación en representación da empresa competidora nin presentaron documentación que expli-

case a imposibilidade de asistir á reunión por parte do representante da empresa. E todo iso perma-

necese opaco  se a  USC,  ao  examinar  a  documentación  desa negociación,  non  detectase  esa

anómala situación tan sorprendente que obrigou á USC para solicitar ao responsable do contrato

aclaracións por se se tratase dun erro de transcrición, pero este puxo de manifesto que non se trata-

ba de ningún erro.

Ese intercambio de representantes das dúas empresas competidoras nesta licitación pública (que

poderiamos clasificar como clandestino, polas razóns antes vista de opacidade á administración da

USC) non pode ter outra xustificación que unha actuación concertada entre as empresas que, como

vimos, prodúcese ao longo de todo o proceso de licitación cunha implicación directa e persoal de D.

Ignacio Jadraque Sánchez e D. Elías Jadraque Asenjo na conduta sancionada. Por iso, de non de-

tectarse este ilícito anticompetitivo pola actuación dilixente da Mesa de contratación, o concurso

adxudicaríase a unha desas dúas empresas investigadas, o que non permite outra conclusión que a

de que a súa conduta era deliberada e plenamente consciente, aínda que non calcularon adecuada-

mente a posibilidade de detección desa actuación e as consecuencias que iso implicaría desde a

perspectiva da contratación pública (expulsión do procedemento) ou da libre competencia ( incoa-

ción dun expediente sancionador).

Houbo, como sinalamos, unha actuación intencionada e consciente de D. Ignacio Jadraque Sánchez

e D. Elías Jadraque Asenjo de intervir persoalmente na actuación anticompetitiva e, ao mesmo tem-

po, tentaron que esa actuación fose os máis opaca posible ao poder adxudicador, de tal maneira

que, como sinala a sentenza da Audiencia Nacional do 27 de febreiro de 201830

“(…) que as persoas naturais cuxa responsabilidade se axuiza tiveron un papel activo e pro-

tagonista na infracción, o que implica, na máis beneficiosa das interpretacións posibles, un

30 Cfr. Roj: SAN 772/2018 - ECLI: É:AN:2018:772 En concreto, Fundamento de Dereito Segundo
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grao de neglixencia ou culpa suficiente para entender satisfeita a concorrencia do elemento

subxectivo da infracción.”

No suposto obxecto de análise neste expediente, non se trata de que os administradores únicos e

representantes das empresas non tomasen medidas efectivas para evitar a vulneración da normati-

va da competencia acreditada, senón que D. Ignacio Jadraque Sánchez e D. Elías Jadraque Asenjo

como vimos, tiveron un papel activo, participativo e protagonista na infracción, tratando de que a in-

fracción fose o máis opaca posible, sendo elementos activos da práctica colusoria, tratando de con-

fundir á administración licitante o que implica unha neglixencia ou culpa de tal grao que consider-

amos que é suficiente para entender satisfeita a concorrencia do elemento subxectivo da infracción.

As propias empresas, a través dos seus representantes administradores únicos, recoñecen ese in-

tercambio de administradores e tratan de minimizalo afirmando que esa presenza do administrador

único dunha empresa competidora nas reunións da outra empresa estaba xustificado por motivo de

a relación paterno-filial que existe entre eles.

Como sinalamos na nosa Resolución 3/2019, do 27 de xuño de 2019, – Licitación servizo salvamen-

to e socorrismo nas praias da Coruña:

“(…) A imputación directa aos directivos prevista na LDC, ata o de agora pouco habitual nas

resolucións das Autoridades de competencia españolas, foi xa suxerida polo propio Tribunal

Supremo nalgúns dos seus pronunciamientos, sendo recentemente confirmada polo propio

Tribunal Supremo na recente sentencia núm. 430/2019 do 28/03/2019, que confirma en casa-

ción a desestimación do recurso que a Audiencia Nacional había feito xa ao interposto por un

dos sancionado pola CNMC, na resolución correspondente.”

Neste expediente hai que ter en conta dúas circunstancias que resultan especialmente relevantes

para estes efectos:

A primeira é que tanto que D. Ignacio Jadraque Sánchez e D. Elías Jadraque Asenjo, na súa condi-

ción de administradores únicos das dúas empresas investigadas, tiveron unha participación directa e

persoal na práctica contraria á libre competencia durante todo o proceso de licitación.

A segunda é que neste suposto D. Ignacio Jadraque Sánchez e D. Elías Jadraque Asenjo tiveron un

especial comportamento persoal de carácter activo ao intercambiar a súa presenza persoal nas reu-

nións co poder adxudicador nas que se falou das ofertas técnicas que presentaron e, de acordo

coas probas existentes, negociáronse as condicións da oferta presentada.

Todo o anterior leva a considerar a este Pleno que D. Ignacio Jadraque Sánchez, Administrador

único  da  empresa  MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS,  SL  no  momento  de  producirse  os  feitos
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analizados e D. Elías Jadraque Asenjo, Administrador único da empresa ELÍAS JADRAQUE SA

cometeron  a  infracción  prevista  no  art.  63.2  da  LDC pola  súa  intervención  directa  na  conduta

colusoria.

6. RESPOSTA ÁS ALEGACIÓNS FORMULADAS Á PROPOSTA DE
RESOLUCIÓN

Como se sinalou nos antecedentes, formuláronse alegacións por parte das empresas MONTEVER-

DE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE S.A e por parte das persoas físicas D. Ignacio Ja-

draque Sánchez, Administrador único da empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e D. Elías

Jadraque Asenjo Administrador único da empresa ELÍAS JADRAQUE, SA.  á Proposta de Resolu-

ción elaborada pola Subdirección de Investigación e notificada as partes. As alegacións relacionadas

coa sanción examinaranse no apartado relativo a sanción. As alegacións son similares nalgúns pun-

tos entre as dúas empresas e as persoas físicas.

6.1 ALEGACIÓNS DE MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL

- Alega a empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL a vulneración da presunción de inocencia

de forma xenérica sen detallar os motivos en que a sustenta.

Quedou acreditado que MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL realizou actos que poñen de mani-

festo que a súa actuación na licitación pública convocada pola USC nin foi independente nin foi autó-

noma, e iso debido a unha evidente concertación de vontades coa empresa ELÍAS JADRAQUE S.A

que deixa fóra de toda dúbida, como se explicou cumpridamente nos puntos anteriores, que as dúas

empresas aínda sendo xuridicamente independentes, como manifestaron de forma reiterada os seus

Administradores únicos, levaron a cabo unha práctica prohibida polo art. 1 da LDC sen que sobre iso

poida existir ningunha dúbida razoable, superando a acreditación diso o estándar máis esixente que

se aplique respecto de a necesaria salvaguardia do principio de presunción de inocencia.

A presunción de inocencia (art. 24.2 CE) configúrase como o dereito a non ser condenado sen pro-

bas, o que implica unha mínima actividade probatoria que pode ser directa ou indiciaria, actividade

probatoria que existiu neste expediente. Mesmo con achega de documentación polos denunciados

que se examinou para os efectos de ditar esta Resolución. Por iso debe de rexeitarse esta alega-

ción.
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- Alega a empresa que non está xustificada a existencia dun nexo lóxico entre os feitos acreditados

e a suposta infracción. Sinala que o motivo polo cal D. Ignacio Jadraque Sánchez acudiu á reunión

correspondente a ELÍAS JADRAQUE S.A foi por ser fillo do administrador único desa empresa com-

petidora e a asistencia do administrador único de ELÍAS JADRAQUE S.A á reunión de MONTEVER-

DE  EQUIPAMENTOS SL foi a de ser o pai do administrador único da empresa. MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS SL ofrece unha valoración xurídica exculpatoria desa presenza de Ignacio Jadra-

que Sánchez nas reunións da outra empresa e non da que efectivamente tiñan recoñecida a repre-

sentación legal, da que rexeita calquera forma de colusión.

Sobre o nexo lóxico entre os feitos acreditados e a infracción explícase con detalle nos puntos ante-

riores desta Resolución polo que debe de rexeitarse esa alegación.

Sobre esa relación paterno filial como xustificación da non aplicación do art. 1 da LDC, sinalar que

ambas as persoas (D. Ignacio Jadraque Sánchez e D. Elías Jadraque Asenjo) son administradoras

únicos de dúas empresas que compiten nunha licitación pública, pola cal a Administración quere xe-

rar unha tensión competitiva entre as empresas que concorren á mesma coa finalidade de obter con

iso todas as vantaxes que se derivan da existencia dunha verdadeira competencia entre os conco-

rrentes (como melloras nas ofertas de bens e servizos ou nos seus prezos) que non pode ser exce-

pción pola alegación dunha relación paterno-filial entre os administradores desas empresas. Non é

admisible o intento de xustificar esa relación como excepción á aplicación do art. 1 da LDC. Por iso

debe de rexeitarse esta alegación.

Indicar, ademais, como xa sinalamos, que o intercambio de representantes é un elemento máis,

pero non o único, que acredita a actuación colusoria.

- Alega que o importe das propostas de sanción pode conducir ao peche MONTEVERDE EQUIPA-

MENTOS SL ante a imposibilidade de facer fronte á mesma. Examinarase no apartado relativo á

sanción.

- Alega que as reunións celebradas coa USC non versaron sobre a negociación das ofertas de cada

unha das empresas, senón sobre a explicación das condicións técnicas do equipo que formaba par-

te de cada unha delas, polo que nega que ese intercambio de administradores únicos tivese carácter

substancial nin relevante na presentación das ofertas.

Sobre a existencia de negociación, esta quedou suficientemente acreditada no texto desta Resolu-

ción mesmo por recoñecemento da empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL.

O que ese intercambio de administradores únicos carecese de carácter substancial ou relevante na

presentación das ofertas, a propia actuación de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL contradícese
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xa que sobre os documentos técnicos e a oferta recibida do fabricante (temas que se trataron nesa

reunión) son os únicos documentos sobre os cales a empresa solicitou a declaración da súa confi-

dencialidade neste expediente, o que pon de relevo a intención de mantelos como secreto de nego-

cio. Con todo durante o procedemento de licitación MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL facilitou o

acceso a eses documentos confidenciais por parte doutra empresa competidora ELÍAS JADRAQUE

S.A.

Por iso rexéitase esta alegación.

Alegan a falta de dolo ou culpa para cualificar esa actuación como antijuridica cando os feitos acredi-

tados nesta Resolución demostran unha actuación consciente, continuada e mantida polas empre-

sas ao longo de toda a licitación e desde o momento inicial para vulnerar o art. 1 da LDC para limitar

a competencia.  

Hai que sinalar que un dos motivos máis importantes do escrito de Alegacións de MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS SL céntrase nese intercambio de administradores nas reunións cando, como rei-

teradamente sinalamos, ese é un elemento importante pero non o único que acredita a existencia

desa actuación conxunta de ambas empresas na licitación.

- Alega que non é posible facer compatible a existencia de colusión coa exclusión do procedemento,

pero como vimos a infracción do art. 1 da LDC é unha infracción por obxecto que non require, como

sinala a Audiencia Nacional na súa sentenza do 16 de decembro de 2020 que “(…)  E para a súa

existencia non se require que se alcance a finalidade de vulneración da libre competencia, abonda

con que se tenda a ese fin na realización da conduta, teña éxito ou non a mesma.” O ser excluídos

da licitación por detectar o órgano que ten o maior coñecemento da licitación (a mesa de contrata-

ción) pola comisión de actuacións ilícitas, non exime da infracción do art. 1 da LDC, neste caso ser-

ve como un elemento máis de acreditación da infracción dese art.1. Como tampouco exime a alega-

ción de ignorancia da Lei.

6.2 ALEGACIÓNS DE D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ.

- Alega que non está acreditada a existencia de infracción algunha da normativa en materia de de-

fensa da competencia. Existen nesta Resolución unha pluralidade numerosa de indicios que están

plenamente acreditados de infracción por esas empresas do art. 1 da LDC, polo que procede rexei-

tar esa alegación.

- Alega, como xa fixo MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL no seu escrito de alegacións, a relación

paterno filial como xustificación da exoneración de responsabilidade no incumprimento do art. 1 da
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LDC e o carácter técnico da reunión. Polas mesmas razóns que expuxemos nos puntos anteriores

se rechaza esta alegación.

- Alega que o único comportamento que lle “vincula persoalmente á suposta infracción á que fai refe-

rencia a Proposta é a participación nunha reunión presencial correspondente a Elías Jadraque, S.A.,

“á que asistín en substitución do meu pai ante a imposibilidade deste de viaxar”. Sinalar que a vincu-

lación de D. Ignacio Jadraque Sánchez co ilícito anticompetitivo prodúcese desde o momento inicial

ao ser o administrador único da empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL e, por tanto, a per-

soa que tomou as decisións que orixinaron os abundantes indicios reflectidos neste Resolución e

que deron lugar á evidente concertación de vontades na licitación entre esa empresa e ELÍAS JA-

DRAQUE S.A. A participación nesa reunión é un feito moi relevante pero non o único que acredita a

intervención na conduta colusoria por parte de D. Ignacio Jadraque Sánchez.

- Alega que o seu comportamento non atopa encaixe no art. 63.2 da LDC (“Ademais da sanción pre-

vista no apartado anterior, cando o infractor sexa unha persoa xurídica, poderase impoñer unha mul-

ta de ata 60.000 euros a cada un dos seus representantes legais ou ás persoas que integran os ór-

ganos directivos que interviñesen na conduta”). O certo é que Ignacio Jadraque Sánchez é o repre-

sentante legal de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL e que como se demostrou de modo reitera-

do neste expediente, interveu de forma directa na conduta anticompetitiva.

-Alega que non é posible imputarlle nin dolo nin neglixencia algunha. Como sabemos, no ámbito do

dereito administrativo sancionador español non ten cabida a responsabilidade obxectiva na comisión

dunha infracción e resulta imprescindible un certo elemento volitivo, o que esixe que a conduta típica

e antixurídica sexa imputable, polo menos a título de culpa, ao autor para a imposición da sanción,

que é o que se indica na Proposta de Resolución31.

Este criterio recóllese pola Audiencia Nacional ao sinalar no Fundamento Xurídico 5º da súa senten-

za do 8 de xullo de 2018 que:

“QUINTO.- A parte recorrente alega que non concorre o elemento da culpabilidade para xus-

tificala procedencia da estimación da demanda. O Tribunal Constitucional ha declarado reite-

radamente que os principios do orden penal, entre os que se atopa o de culpabilidade, son

de aplicación, con certos matices, ao dereito administrativo sancionador, ao ser ambos mani-

festacións do ordenamento punitivo do Estado ( STC 18/1987, 150/1991), e que non cabe no

ámbito sancionador administrativo a responsabilidade obxectiva ou sen culpa, en cuxa vir-

31 Sentenza do TS do 22 de novembro de 2004 e artigo 130.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (LRJPAC) e 28 da Lei 40/2015, do 1 de outubro,
de Réxime Xurídico do Sector Público.
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tude se exclúe a posibilidade de impoñer sancións polo mero resultado, sen acreditar un mí-

nimo de culpabilidade aínda a título de mera neglixencia ( SSTC 76/1990 e 164/2005)”

Este Pleno considera que a D. Ignacio Jadraque Sánchez era esixible unha conduta diferente da que

tivo no expediente que motiva esta Resolución e debería de actuar no procedemento garantindo a

autonomía e independencia da empresa da que era administrador único, actuando como unha admi-

nistrador leal  e evitando que o representante doutra empresa competidora na licitación puidese che-

gar a coñecer a oferta, a negociar coa USC e mesmo a ter información da oferta técnica de MONTE-

VERDE EQUIPAMENTOS SL e do fabricante dos equipos, información de tal importancia para a em-

presa que o mesmo D. Ignacio Jadraque solicita que esas ofertas sexan declaradas como confiden-

ciais neste expediente por secreto de negocio. Por iso é sorprendente que non puxese traba algunha

a que esa documentación, que hoxe considera confidencial, fóra coñecida polo administrador da em-

presa competidora no medio do proceso de licitación. Mesmo nas súas alegacións defende ese sor-

prendente comportamento. A actuación de D.  Ignacio Jadraque Sánchez chégaa a cualificar a pro-

pia empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL como “imprudente” no seu escrito de alegacións.

Por iso, nesta Resolución referímonos de forma reiterada á existencia nos dous administradores úni-

cos dunha actuación intencionada e consciente de intervir persoalmente na actuación anticompetiti-

va tratando, ademais, de que esa actuación fose o máis opaca posible ao poder adxudicador.

Por todo iso debe de rexeitarse esta alegación.

6.3 ALEGACIÓNS DE ELÍAS JADRAQUE S.A

- Centra a súa alegación, como fan D. Ignacio Jadraque Sánchez e MONTEVERDE EQUIPAMEN-

TOS SL, en considerar que o único indicio relevante na Proposta de Resolución é o intercambio dos

administradores únicos nas reunións que mantiveron as empresas denunciadas coa USC, que con-

sidera de pouca relevancia  sinalando que nesas reunións non houbo negociación algunha xa que

se trataron  nelas cuestións meramente técnicas.

No texto desta Resolución enuméranse os numerosos indicios, ademais dese xogo e intercambio de

representantes nas reunións coa USC, que acreditan  que as propostas presentadas por ELÍAS JA-

DRAQUE SA e MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL non só non foron nin independentes nin autó-

nomas senón que esa falta de independencia e autonomía debeuse a unha evidente concertación

de vontades entre elas, que deixa fóra de calquera dúbida razoable que ambas empresas, aínda

sendo xuridicamente independentes levaron a cabo unha práctica prohibida polo artigo 1 LDC.
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Sobre o recoñecemento da existencia de negociación nesas reunións é a propia USC, como vimos,

que era a administración que convocaba esa licitación e a outra parte nesa negociación, a que re-

coñece a súa existencia.

Como xa examinamos, a transcendencia do contido desa reunión entre a empresa e a USC pono de

relevo que as ofertas técnicas que nela tratáronse tamén fosen declaras como confidenciais a pedi-

mento de ELÍAS JADRAQUE SA. Como sinalamos, é sorprendente que unha documentación, que a

empresa ELÍAS JADRAQUE SA considera confidencial e “secreto de negocio”32 facilitásese o seu

coñecemento ao administrador da empresa competidora MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL no

medio do proceso de licitación e que mesmo nas súas alegacións á Proposta de Resolución defenda

ese sorprendente comportamento.

Esa relación entra as dúas empresas que deberían de ser competidoras nesta licitación ponse de

manifesto ao achegar ELÍAS JADRAQUE SA a declaración de Paolo Grandotto xerente de vendas

da compañía Bottone Srl fabricante do equipo ofertado á licitación non por ELÍAS JADRAQUE SA

senón pola empresa teoricamente competidora MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL . Nesa decla-

ración afírmase por Paolo Grandotto que “(…) expliqué o funcionamento do equipamento e expuxen

unha comparación das súas características/vantaxes con outras marcas competidoras do marcado”,

pero non importa ao administrador desa empresa que o coñeza o administrador da empresa compe-

tidora nesa licitación.

Por último xa habemos visto que D. Ignacio Jadraque Sánchez non informou os asistentes a esas

reunións por parte da USC que quen está presente non era o representante legal da empresa con-

vocada a esa reunión senón o representante doutra das empresas competidora e que ese intercam-

bio de administradores non foi detectado pola USC ata o momento en que finalizara a negociación,

xa que non se informou dese intercambio nin se presentou documentación algunha que xustifícase a

imposibilidade de asistir á reunión por parte de Elías Jadraque, representante da empresa. E iso per-

manecería opaco se a USC, ao examinar a documentación desa negociación, non detectase esa

anómala situación, tan sorprendente que obrigou á USC solicitar ao responsable do contrato aclara-

cións por si se tratase dun erro de transcrición, pero este puxo de manifesto que non se trataba de

ningún erro.

Por iso rexéitase esta alegación.

- Alega a diferenza de puntuación entre as ofertas das dúas empresas denunciadas e de diferenzas

significativas nas mesmas e do carácter competitivo das mesmas, para negar a existencia dun acor-

do colusorio. O que trata de evitar o art. 1 da LDC é que os competidores se poñan de acordo para

32 Otrosí do escrito de Alegacións (versión confidencial) de ELÍAS JADRAQUE SA ao Prego de Concreción de
Feitos
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limitar a competencia entre eles e sancionar todas as prácticas por medio das cales os axentes

económicos que, presentándose como independentes e que non forman parte do mesmo grupo em-

presarial, coordinen a súa actividade no mercado, neste caso na licitación, de tal maneira que iso su-

poña a desaparición da autonomía e independencia empresarial. Non é a presentación de ofertas

idénticas ou non competitivas o que sanciona o art. 1 senón a concertación na presentación das

mesmas como sucedeu neste suposto. Por iso debe de rexeitarse a alegación.

- Sobre a alegación do valor das presuncións no ámbito xa habemos visto que a súa aplicación no

ámbito do procedemento sancionador non é algo estraño e está admitida pola doutrina do Tribunal

Constitucional, como sinalan a STC 76/1985, do 26 de xuño (BOE/BOE núm. 170, do 17 de xullo de

1985) e a STC 174/1985, do 17 de decembro e (BOE/BOE núm. 13, do 15 de xaneiro de 1986), e

que no ámbito do dereito da competencia confírmase a admisibilidade da aplicación da proba indi-

ciaria de acordo coas sentenzas referidas nesta Resolución. Nesta Resolución cúmprese as garan-

tías necesarias para a aplicación da proba de presuncións e é o número destas elevados como se

recolle nos feitos acreditados.  

- Alega tamén a vulneración da presunción de inocencia. Nesta Resolución quedou acreditado que

a empresa ELÍAS JADRAQUE SA  realizou actos que acreditan que a súa actuación no proceso de

licitación convocada pola USC non foi independente nin foi autónoma debido a unha evidente con-

certación de vontades coa outra empresa denunciada que aínda que ambas as empresas eran xuri-

dicamente independentes levaron a cabo unha práctica prohibida polo art. 1 da LDC sen que sobre

iso poida existir ningunha dúbida razoable, superando a acreditación desa conduta o estándar máis

esixente que se queira aplicar respecto de a necesaria salvaguardia do principio de presunción de

inocencia. A presunción de inocencia (art. 24.2 CE) configúrase como o dereito a non ser condenado

sen probas, o que implica unha mínima actividade probatoria que pode ser directa ou indiciaria, o

que sucedeu neste expediente. Por iso debe de rexeitarse esta alegación.

- Sobre a alegación de falta de nexo causal reitérase o xa manifestado na contestación á mesma

alegación formulada por MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL.

- Sobre a alegación da falta de concorrencia de dolo ou culpa sinalar que como xa sinalamos, no

ámbito do dereito administrativo sancionador español non ten cabida a responsabilidade obxectiva

na comisión dunha infracción e resulta imprescindible un certo elemento volitivo, o que esixe que a

conduta típica e antixurídica sexa imputable, polo menos a título de culpa, ao autor para a imposi-

ción da sanción, que é o que se indica na Proposta de Resolución. Pero tamén é certo como sinala-

mos na Resolución 3/2020 – LICITACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO;
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“(…) no ámbito das persoas xurídicas, como é neste caso a empresa denunciada, debe de terse en

conta as peculiaridades da súa propia natureza que vai influír na determinación de se concorre ou

non o elemento da culpabilidade, xa que este deberase de aplicar de maneira distinta e diferente a

como se fai respecto de as persoas físicas. De maneira reiterada sinalárono os tribunais, chegando

a afirmar o Tribunal Constitucional na súa sentenza 246/1991, do 19 de decembro 33 que:

“(...) esta construción distinta da imputabilidade da autoría da infracción á persoa xurídica

nace da propia natureza de ficción xurídica á que responden estes suxeitos. Falta neles o

elemento volitivo en sentido estrito, pero non a capacidade de infrinxir as normas ás que es-

tán sometidos. Capacidade de infracción e, polo tanto, reprochabilidad directa que deriva do

ben xurídico protexido pola norma que se infrinxe e a necesidade de que dita protección sexa

realmente eficaz e polo risco que, en consecuencia, debe asumir a persoa xurídica que está

suxeita ao cumprimento da devandita norma”

Neste mesmo sentido o Tribunal Supremo ha establecido que a culpabilidade no ámbito de aplica-

ción da LDC debe ter en conta as particularidades lóxicas que implica a natureza delas mesmas34:

“No caso de infraccións administrativas cometidas por persoas xurídicas non se suprime o

elemento subxectivo da culpa, pero o mesmo débese aplicar de forma distinta a como se fai

respecto de as persoas físicas. Lembra o Auto do Tribunal Constitucional 193/2007, do 26 de

marzo, que esa construción distinta da imputabilidade da autoría da infracción á persoa xu-

rídica nace da propia natureza de ficción xurídica á que responden as persoas xurídicas. Fal-

ta nelas o elemento volitivo en sentido estrito pero non a capacidade de infrinxir as normas

ás que están sometidas. Esa capacidade de infracción conduce á reprochabilidad directa que

deriva do ben xurídico protexido pola norma que se infrinxe e da necesidade de que dita pro-

tección sexa realmente eficaz.

Así se afirmou na xurisprudencia do Tribunal Constitucional desde a capital STC 246/1991

do 19 de decembro. A responsabilidade a efectos sancionadores das persoas xurídicas exis-

te sen que por iso abandone o Alto Tribunal o elemento da culpa, necesario no noso Estado

de Dereito. O principio de culpabilidade non impide que o Dereito Administrativo admita a

responsabilidade directa das persoas xurídicas, recoñecéndolles capacidade infractora. Isto

non significa, en absoluto, que para o caso das infraccións administrativas cometidas por

persoas xurídicas suprimiuse o elemento subxectivo da culpa, senón simplemente que ese

principio hase de aplicar necesariamente de forma distinta a como se fai respecto de as per-

soas físicas.”

33 Sentenza 246/1991, do 19 de decembro (BOE/BOE núm. 13, do 15 de xaneiro de 1992)
34 Sentenza do TS do 22 de maio de 2015, no asunto France Telecom (Orange) nº rec 95/2014
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Este Pleno considera que á empresa ELÍAS JADRAQUE SA éralle esixible unha conduta diferente

da que tivo no expediente que motiva esta Resolución (Expediente 2019/CSUA1/000010 da Univer-

sidade de Santiago de Compostela) que lle obrigaría a actuar no procedemento garantindo a súa au-

tonomía e independencia da súa oferta presentada á licitación como instrumento para asegurar á

USC a mellor provisión do servizo consecuencia da aplicación dos principios de competencia e a

adxudicación do contrato ao licitador mellor situado no expediente, que era a finalidade que perse-

guía a USC coa devandita licitación pública, o que non se conseguíu.

6.4 ALEGACIÓNS DE D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO

- Alega como D. Ignacio Jadraque Sánchez que o único comportamento que lle vincúa coa suposta

infracción é que presuntamente negociou condicións da oferta da empresa MONTEVERDE EQUI-

PAMENTOS SL. Como xa dixemos ao contestar á alegación de D.  Ignacio Jadraque Sánchez, a

vinculación de D. Elías Jadraque Asenjo co ilícito anticompetitivo prodúcese desde o momento inicial

ao ser o administrador único da empresa ELÍAS JADRAQUE S.A e, por tanto, a persoa que tomou

todas as decisións de actuación que deron lugar os abundantes indicios reflectidos neste Resolución

e que causaron a evidente concertación de vontades na licitación entre esa empresa e MONTEVER-

DE EQUIPAMENTOS SL. Como sinalamos en varias ocasións, a participación nesa reunión é un fei-

to moi relevante pero non o único que acredita a intervención na conduta colusoria por parte de D.

Elías Jadraque Asenjo.

- Alega que non se infrinxe na Proposta de Resolución o principio de tipicidad. Ao examinar o aparta-

do 5.6.3.- “A imputación persoal dos representantes legais das dúas empresas“ describimos de for-

ma detida a actuación de D. Elías Jadraque Asenjo ao longo de toda este procedemento de licitación

e as razóns polas que consideramos que se cumpren as condicións de aplicación do art. 63.2 da

LDC nos termos fixados pola xurisprudencia, en especial a sentenza do Tribunal Supremo do 1 de

outubro de 2019 35 e que consideramos innecesario repetir de novo. Por iso rexéitase esta alega-

ción. O certo é que D. Elías Jadraque Asenjo é o representante legal de ELÍAS JADRAQUE S.A e

que como se demostrou de modo reiterado neste expediente, interveu de forma directa na conduta

anticompetitiva.

- Alega, como D. Ignacio Jadraque Sánchez, vulneración do principio de culpabilidade. Reiteramos o

xa indicado sobre que o dereito administrativo sancionador español non ten cabida a responsabilida-

de obxectiva na comisión dunha infracción e resulta imprescindible un certo elemento volitivo, o que

esixe que a conduta típica e antixurídica sexa imputable.

35 Cfr. Roj: STS 3043/2019 - ECLI: É:TS:2019:3043. En concreto, Fundamento de Dereito Terceiro
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Este Pleno considera que a D. Elías Jadraque Asenjo era esixible unha conduta diferente da que tivo

no expediente que motiva esta Resolución e debería de actuar no procedemento garantindo a auto-

nomía e independencia da empresa da que era administrador único evitando que o representante

doutra empresa competidora na licitación puidese chegar a coñecer, a negociar coa USC e mesmo a

ter información da oferta técnica de ELÍAS JADRAQUE S.A e do fabricante dos equipos, información

de tal importancia para que o mesmo  D. Elías Jadraque solicita que esa información sexa declarada

como confidencial. A actuación de D. Elías Jadraque Asenjo cualifícaa a empresa da que é adminis-

trador único como “imprudencia” no seu escrito de alegacións.  Por iso, nesta Resolución referímo-

nos de forma reiterada á existencia nos dous administradores únicos dunha actuación intencionada

e consciente de intervir persoalmente na actuación anticompetitiva tratando, ademais, de que esa

actuación fose o máis opaca posible ao poder adxudicador. Todo iso é contrario á falta de dolo ou

culpa no comportamento de D. Elías Jadraque Asenjo. Por iso rexéitase esta alegación.

- Alega que “(…) ao ser eu practicamente o accionista único de ELIAS JADRAQUE, S.A. está a pro-

ducirse unha coincidencia de suxeito infractor, prodúcense a miña persoa un solapamento de supos-

to infractor como persoa física e tamén de suposto infractor como persoa xurídica ao ter o 97% do

capital social “, alegación que debe de ser rexeita por confundir a sanción imposta á persoa física

coa imposta á sociedade, o que supón unha desnaturalización do concepto de persoa xurídica.

6.5.- SOBRE A SOLICITUDE DE CONFIDENCIALIDADE

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL  solicitou expresamente a  confidencialidade  do documento

número 3 achegado co seu escrito de alegacións por conter información que poida ser considerada

como secreto de negocio.

Este Pleno, tras analizar a citada información, considera que a mesma contén datos de carácter co-

mercial e estratéxico da empresa que merecen a consideración de información confidencial.  De-

clárase, por tanto, confidencial o Documento n.º 3 achegado por MONTEVERDE EQUIPAMENTOS,

SL no seu escrito de alegacións á Proposta de Resolución.

7.- SANCIÓN

De conformidade co disposto no artigo 50.4 LDC, practicados os actos de instrucións necesarios, a

Subdirección de Investigación formulará proposta de resolución que será notificada aos interesados

para que, no prazo de quince días, formulen as alegacións que teñan por convenientes. Dita propos-

ta incluirá, nos expedientes sancionadores en materia de competencia incoados a partir de 2 de ou-
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tubro de 2016 “a sanción que se propoña” nos termos sinalados no artigo 89.3 da Lei 39/2015, do

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Considerouse pola Subdirección de Investigación a comisión dunha infracción do artigo 1 LDC e que

se declarase responsables da infracción ás empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (NIF

B82084062); e ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495); como persoas xurídicas, e a D. IGNACIO

JADRAQUE SÁNCHEZ, con DNI 1178216H, Administrador único da empresa MONTEVERDE EQUI-

PAMENTOS, SL (NIF B82084062); e D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO, con DNI 3046349E, Adminis-

trador único da empresa ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495); como persoas físicas.

7.1.- SANCIÓN PROPOSTA

Segundo o artigo 62.4, letra a) da LDC, son infraccións moi graves:

 “O desenvolvemento de condutas colusorias tipificadas no artigo 1 da Lei que consistan en

cárteles ou outros acordos, decisións ou recomendacións colectivas, prácticas concertadas

ou conscientemente paralelas entre empresas competidoras entre si, reais ou potenciais.”

O articulo 63 LDC dispón, para os efectos do presente caso o seguinte: 

“1. Os órganos competentes poderanlles impoñer aos axentes económicos, empresas, aso-

ciacións, unións ou agrupacións daquelas que, deliberadamente ou por descoido, infrinxan o

disposto nesta lei as seguintes sancións:

(...)

c) As infraccións moi graves con multa de ata o 10 por cento do volume de negocios total da

empresa infractora no exercicio inmediatamente anterior ao de imposición da multa”.

O artigo 63.2 LDC dispón en relación cos representantes legais ou as persoas que integran os órga-

nos directivos que:

“Ademais da sanción prevista no apartado anterior, cando o infractor sexa unha persoa xu-

rídica, poderase impoñer unha multa de ata 60.000 euros a cada un dos seus representantes

legais ou ás persoas que integran os órganos directivos que interviñesen na conduta”.
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7.2.- ALEGACIÓNS.

Como se recolleu nos antecedentes, formuláronse alegacións por MONTEVERDE EQUIPAMENTOS

SL, ELÍAS JADRAQUE SA, D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, e D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO,

á Proposta de Resolución elaborada pola Subdirección de Investigación e notificada ás partes. Entre

esas alegacións están algunhas relativas á contía e ao tipo da sanción que agora se contestan. Exis-

ten algunhas das alegacións que se repiten entre os escritos dos responsables da infracción.

7.2.1.- ALEGACIÓNS DE MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL

- Alega que é excesiva a multa xa que é dúas veces superior ao resultado de explotación do ano

2020. Hai que destacar que o cálculo da sanción de acordo co previsto na LDC faise de acordo co

volume de negocio da empresa infractora e non conforme ao resultado da explotación, polo que

debe de ser rexeitada esa alegación.

- Esta empresa considera que a sanción proposta pola Subdirección de Investigación na Proposta

de Resolución non cumpre o principio de proporcionalidade. Este Pleno tivo en conta, como se expli-

cará no punto seguinte, a normativa que determina a contía das sancións os criterios para a súa gra-

dación establecidos no artigo 64.1 LDC.

- Alega que o importe da multa pode conducir ao peche da empresa ante a imposibilidade de facer

fronte á mesma. Con independencia de que a contía da sanción determinarase nesta Resolución e

por este Pleno, MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL non explica as razóns para alegar que a san-

ción proposta pola Subdirección de Investigación leve consigo o peche e disolución da empresa, non

achega documentación económica nin de ningún outro tipo que xustifique tan radical consecuencia,

non achega estudos que poidan amparar esa afirmación nin tan sequera achega as contas anuais

nin ningún documento da empresa que xustifique esa alegación. Polo que debe de rexeitarse esta

alegación. Debemos de indicar que, se a contía da sanción proposta na Proposta de Resolución im-

plicase o risco de levar consigo o peche da empresa, unha mínima dilixencia esixible a un prudente

administrador dunha sociedade mercantil obrigaríalle á presentación de toda aquela documentación

que puidese demostrar e acreditar que esa sanción podería afectar á viabilidade económica da em-

presa, o que non sucedeu neste caso.
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7.2.2- ALEGACIÓNS DE D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ

- Alega que non se aplicaron os criterios de gradación do art. 64 da LDC, que a regra é absoluta-

mente desproporcionada, xa que se propón unha sanción do 40% do importe máximo da sanción e

que é desproporcionada á que o considera a súa actuación na infracción que sería a participación

nunha soa reunión. Este Pleno tivo en conta, como se explica no punto seguinte, a normativa que

determina a contía das sancións e os criterios para a súa gradación establecidos no artigo 64.1 LDC.

7.2.3.- ALEGACIÓNS DE ELÍAS JADRAQUE SA

- Alega tamén a infracción do principio de proporcionalidade e que a Subdirección se limitou a efec-

tuar unha aplicación formularia, inmotivada e incompleta dos criterios establecidos no art. 64 da LDC

e considera que non hai unha adecuada ponderación dalgún dos criterios establecidos nesa disposi-

ción. Reiteramos que este Pleno tivo en conta, como se explicará no punto seguinte, a normativa

que determina a contía das sancións os criterios para a súa gradación establecidos no artigo 64.1

LDC.

- Tamén alega que é excesiva a multa se se compara co resultado antes de impostos obtidos pola

empresa no ano 2020. Como sinalamos o cálculo da sanción de acordo co previsto na LDC faise de

acordo co volume de negocio e non co resultado da explotación, polo que debe de ser rexeitada esa

alegación.

7.2.4.- ALEGACIÓNS DE D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO

- Alega que “(…) a imposición dunha sanción á miña persoa supoñería a vulneración do principio de

non bis inidem, que non deixa de ser, como recoñeceu a xurisprudencia, unha manifestación do prin-

cipio de legalidade e de tipicidad.”

Na súa alegación cita como referencia a  sentenza da Audiencia  Nacional  do 27 de febreiro de

201836, que precisamente nega a vulneración do principio non bis in idem a un suposto de aplicación

do art. 63.2 da LDC

“No caso presente, a lectura conxunta do previsto nos artigos 62 e 63 da LDC permite enten-

der que a sanción ás empresas integrantes do cartel e respecto de as que se considera que

infrinxiron o previsto no artigo 1 da LDC, non impide que, simultaneamente, sanciónese a

aqueles directivos nos que se considera que concorren os requisitos do artigo 62.3 desa nor-

36 Cfr. Roj: SAN 772/2018 - ECLI: É:AN:2018:772 En concreto, Fundamento de Dereito Segundo
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ma. Por tanto, non pode falarse de coincidencia de suxeitos pasivos debido a que se trata de

que a norma permite sancionar tanto á empresa responsable da conduta como ao seu repre-

sentantes legais ou directivos sen que tampouco neste punto exista infracción de ningún xei-

to do artigo 25 da Constitución”.

Con todo, o alegante sinala que ao ser titular do 97% das accións da empresa prodúcese unha coin-

cidencia do suxeito infractor persoas física e xurídica. O certo é que son persoas distintas a socieda-

de anónima e a persoa física titular da maioría das accións desa sociedade, e que a admisión desa

alegación implicaría unha desnaturalización da construción xurídica da institución da persoa xurídi-

ca, opoñendo excepción da aplicación da sanción do art. 62.3 da LDC ao administrador dunha em-

presa que tivo, como sucedeu neste suposto, unha participación moi cualificada, directa e persoal na

conduta sancionada que existiu. Ademais, como se recolle máis adiante, os feitos polos que se im-

puta a responsabilidade a Elías Jadraque sonlle atribuídos a título persoal e por relación coa gravi-

dade da conduta da empresa.

7.3. CRITERIOS PARA A DETERMINACIÓN DO IMPORTE DAS SANCIÓNS

Debemos destacar que no suposto que suscita o presente expediente o criterio para determinar as

sancións é dobre, pois por unha banda debe fixarse a sanción que se propón para as persoas xurídi-

cas  que  se  consideran  responsables  da  comisión  dunha  infracción cualificada  como moi  grave

(MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS  SL con  NIF  B82084062  e  ELÍAS  JADRAQUE  SA con  NIF

A28745495) que podería ser sancionadas cunha multa de ata o 10% do volume de negocios total

das empresas declaradas responsables do “exercicio inmediatamente anterior ao da imposición da

multa” (artigo 63.1.c), isto é, o  do ano 2020,  e, por outra banda, débese fixar a sanción proposta

para os administradores únicos desas empresas, obxecto tamén de imputación e que son D. Ignacio

Jadraque Sánchez,  con DNI 01178216H, como administrador único da empresa MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL e D. Elías Jadraque Asenjo, con DNI 03046349E, como administrador único

da empresa ELÍAS JADRAQUE SA, para o que a norma de referencia é o artigo 63.2 LDC que sina-

la como posible sanción “poderáselle impoñer unha multa de ata sesenta mil euros (60.000€) a cada

un dos seus representantes legais (...)”.
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7.3.1. SANCIÓNS IMPOSTAS ÁS EMPRESAS

A conduta descrita está tipificada como infracción moi grave, conforme ao citado artigo 62.4, letra a)

da LDC, segundo o cal son infraccións moi graves: 

“O desenvolvemento de condutas colusorias tipificadas no artigo 1 da Lei que consistan en

cárteles ou outros acordos, decisións ou recomendacións colectivas, prácticas concertadas

ou conscientemente paralelas entre empresas competidoras entre si, reais ou potenciais.”

O articulo 63 LDC dispón, para os efectos do presente caso é o seguinte:

“1. Os órganos competentes poderanlles impoñer aos axentes económicos, empresas, aso-

ciacións, unións ou agrupacións daquelas que, deliberadamente ou por descoido, infrinxan o

disposto nesta lei as seguintes sancións:

(...) c) As infraccións moi graves con multa de ata o 10 por cento do volume de negocios total

da empresa infractora no exercicio inmediatamente anterior ao de imposición da multa”.

En relación co cálculo do importe da sanción debe terse en conta o disposto pola Sentenza do Tribu-

nal Supremo do 29 de xaneiro de 2015 (Roj: STS 112/2015 - ECLI: É:TS:2015:112) que, para ese

efecto, dispón:

“A expresión "volume de negocios" non é en si mesma conceptualmente diferente da expre-

sión "volume de negocios total", como se destacou con acerto. Con todo, cando o lexislador

de 2007 engadiu de modo expreso o adxectivo "total" ao substantivo "volume" que xa figura-

ba, sen adxectivos, no precepto análogo da Lei anterior (así sucedeu co artigo 63.1 da Lei

15/2007 fronte á redacción do artigo 10.1 da Lei 16/1989), o que quixo subliñar é que a cifra

de negocios que emprega como base da porcentaxe non queda limitada a unha parte senón

ao "todo" daquel volume. Noutras palabras, coa noción de "volume total" optouse por unificar

o concepto de modo que non caiba distinguir entre ingresos brutos agregados ou desagrega-

dos por ramas de actividade da empresa autora da infracción. Vontade lexislativa acorde con

esta interpretación que, como ben lembra o voto particular, rexeitou as propostas de modifi-

cación do texto, expostas nos traballos preparatorios da súa elaboración, que especificamen-

te tentaban reducir o volume de vendas a tan só as realizadas no mercado afectado pola in-

fracción.”

[…]

“En efecto, o artigo 64.1 da Lei 15/2007 esixe que, dentro da escala sancionadora -interpre-

tada no sentido que xa declaramos- adecúese o importe da multa en función de criterios ta-

les como a dimensión e características do mercado afectado pola infracción, a cota que den-

68
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal



tro del teña a empresa infractora e os beneficios ilícitos por ela obtidos como consecuencia

da infracción.

Son criterios, pois, que inequivocamente remiten á concreta distorsión da competencia que

se produciu en cada caso, isto é, á consumada no seo dun determinado sector ou mercado

onde opera a entidade sancionada, que pode, ou pode non, simultaneamente operar noutros

mercados.

Se é válido utilizar o "volume de negocios total" da entidade para o cálculo da porcentaxe

máxima aplicable á máis grave das condutas posibles, no caso das empresas "multiproduc-

to" a avaliación pormenorizada da concreta conduta infractora, dentro do sector específico de

actividade e conforme aqueles criterios, permitirá igualmente atender as esixencias do princi-

pio de proporcionalidade no sentido ao que tenden as reflexións da Sala de instancia na súa

parecer maioritario, isto é, tomando en conta aquel elemento xunto co resto dos que inclúe o

artigo 64.1 da Lei 15/20 07”.

Sobre a base destas premisas é preciso chegar á conclusión de que a determinación da sanción de-

berá concretarse nun arco que discorre desde o “0%” ata o “10%” do volume de negocios total das

empresas infractoras no exercicio anterior ao de ditarse resolución, é dicir, no ano 2020.

O volume de negocios total das empresas declaradas responsables correspondente o ano 2020 foi

de:

- MONTEVERDE EQUIPAMENTOS SL (NIF B82084062): Cincocentos cincuenta mil oitocentos se-

senta e oito con sesenta e tres euros (550.868,63€).

- ELÍAS JADRAQUE SA (NIF A28745495): Dous millóns trescentos cincuenta e dous mil trescentos

oitenta e cinco con setenta e tres euros (2.352.385,73€).

En consecuencia, o importe máximo da multa non poderá superar os seguintes importes (10% volu-

me de negocio total 2020):

- MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (NIF B82084062): Cincuenta e cinco mil oitenta e seis con

oitenta e seis euros (55.086,86€).

- ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Douscentos trinta e cinco mil douscentos trinta e oito con

cincuenta e sete euros (235.238,57€).

A sanción debe determinarse partindo dos criterios de gradación previstos no artigo 64.1 da LDC,

seguindo os criterios da Xurisprudencia do Tribunal Supremo. Como sinalou este Pleno, a sanción

deberá de cumprir a finalidade de efectividade e capacidade disuasoria fronte á posible comisión de
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ilícitos  anticompetitivos  por  parte  dos  operadores  económicos  de  tal  maneira  que  non  só  non

obteñan un beneficio desa actuación, que se produciría cando o custo da sanción fose inferior aos

beneficiosos que podería obter de resultar exitosa a mesma, senón que se debe de incrementar ese

efecto disuasorio a cotas superiores tendo en canta o beneficio esperado desa actuación ilícita e o

factor da probabilidade de non detección da conduta infractora (que neste expediente non fose de-

tectada se non fóra pola especial atención pola mesa de contratación da Universidade de Santiago

de Compostela). Ademais haberá de ter en conta o dano e prexuízo que os acordos colusorios dos

concorrentes orixinan nesa administración ao ver frustrada a súa intención de obter, nun mercado

competitivo, as mellores ofertas de bens ou servizos e aos mellores prezos e ao xerar un traballo

inútil (na medida en que obriga a repetir a mesma actividade) dos funcionarios e órganos da mesma

consecuencia da infracción das normas antitrust.

Neste sentido a xa citada STS do 29 de xaneiro de 2015 sinala no seu Fundamento Xurídico noveno

que:

“Esta Sala declarou (por todas, véxanse as sentenzas do 6 de marzo de 2003 e 23 de marzo de

2005, recursos de casación 9710/1997 e 4777/2002, respectivamente) que entre os criterios reitores

para valorar a adecuación das sancións á gravidade dos feitos atópase o de que "[...] a comisión das

infraccións anticoncurrenciales non debe resultar para o infractor máis beneficiosa que o cumpri-

mento das normas infrinxidas. Criterio que, aínda non expresado literalmente no artigo 10 da Lei

16/1989 [tampouco explicitamente na Lei 15/2007], pode entenderse implícito nas letras a), c) e d)

do seu apartado 2, así como na facultade de exceder o límite sancionador dos 150 millóns de pese-

tas ata o dez por cento do volume de vendas da empresa infractora (artigo 10 apartado uno). En

todo caso, con ou sen mención legal específica, corresponde á natureza mesma da propia potesta-

de sancionadora, como o demostra a súa posterior inclusión baixo a rúbrica do «principio de propor-

cionalidade» no artigo 131.2 da Lei 30/1992 ".

Aínda que iso dependerá xa do lexislador, responsable último de fixar a aptitude intimidatoria

das sancións, un sistema xeral de multas que pretenda establecer un nivel de disuasión ade-

cuado quizais debería implicar non só a ausencia, en todo caso, daqueles beneficios senón

un plus que anada, aos termos da ecuación "beneficio esperado" menor ao "custo da san-

ción", anada, dicimos, o factor da probabilidade na detección das condutas infractoras”

Pero tamén a sanción deberá de atender ao principio de proporcionalidade que como indica o TS na

súa sentenza do 3 de decembro de 2008 (Roj: STS 7158/2008 – ECLI:É:TS:2008:7158) no seu Fun-

damento de dereito segundo, comporta que:
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“(…) calquera actuación dos poderes públicos limitativa ou restritiva de dereitos responda os

criterios de necesidade e adecuación ao fin perseguido“

Como sinala o Auto da Sala contencioso-administrativa do Tribunal Supremo do 25 de febreiro de

2021(Rec.1481/2019) a proporcionalidade, como concepto xeral, presupón conceptualmente unha

comparación, de tal maneira que para a súa apreciación é consubstancial que esa proporción esta-

blézase de acordo cunha aproximación ao concepto gramatical recollido no dicionario da Real Aca-

demia Española que o define como “a conformidade dunhas partes co todo ou de cousas relaciona-

das entre si".

Ao mesmo tempo, o parámetro da proporcionalidade, como criterio para a imposición da sanción,

esixe que a CGC xustifique e acredite as circunstancias que concorren no infractor para impoñer esa

concreta  sanción.  Como  sinala  a  STS  do  24  de  abril  de  2012  (STS  2996/2012  -

ECLI:É:TS:2012:2996) que:

“(…) ao non ser a actividade sancionadora da Administración unha actividade discrecional,

senón unha actividade tipicamente xurídica ou de aplicación das normas, (así o recoñece o

noso Tribunal Supremo en Sentenzas do 23 de Decembro de 1981, 3 de Febreiro de 1984 e

19 de Abril de 1985), os factores que han de presidir a súa aplicación estean en función do

que dispoña o Ordenamento Xurídico en cada sector en particular e, moi especialmente, nas

circunstancias concorrentes.

É neste ámbito, no que xoga, precisamente, un papel extraordinariamente clarificador a moti-

vación do concreto acto administrativo sancionador e na medida en que a mesma haberá de

definir, non só as circunstancias modificadoras da responsabilidade apreciadas e probadas,

senón, ademais, a específica razón que entende a Administración concorre para, nas marxes

outorgadas pola lei, impoñer unha concreta sanción.”

En conclusión,  a sanción que este  Pleno impoñerá a  MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS SL e a

ELÍAS JADRAQUE SA deberá de cumprir coas esixencias de efectividade e capacidade disuasoria

respectando o principio de proporcionalidade.

Partindo destas premisas, os criterios por medio dos cales se determinan as sancións no noso orde-

namento deben tamén respectar as esixencias do artigo 64 da LDC na súa interpretación ofrecida

polo TS.

Neste caso, tendo en conta que:

a) O mercado afectado é a práctica investigada afecta o mercado de bens de equipo, no presente

caso, para a realización de unións finger-joint para madeira estrutural e equipos auxiliares con desti-
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no ao Laboratorio da Plataforma de Enxeñería de Madeira Estrutural (PEMADE), expediente 2019/

CSUA1/000010 da Universidade de Santiago de Compostela.

b) Cota de mercado das empresas. O volume de negocios anual das dúas empresas non alcanza os

tres millóns de euros, as empresas teñen unha cota de mercado reducida e só afectou a actuación a

unha licitación da Universidade de Santiago de Compostela. O feito de que se trate dunha licitación

pública confire á conduta a máxima gravidade máxime cando neste caso a conduta afecta a investi-

mentos en Infraestruturas Científico-tecnolóxicas financiadas con fondos FEDER e cuxa execución

fora de prazo pode levar consigo á súa perda.

c) Que o mercado xeográfico afectado pola infracción é, como se sinala nesta Resolución, o ámbito

da licitación de referencia.

d) A detección da práctica e a exclusión da citada licitación das empresas impediu que producise os

seus efectos en beneficio das empresas denunciadas, pero se causou un dano á USC xa que, como

vimos, tivo o efecto (art 64.1.e) de elevar o custo na adquisición dun equipo para a “realización de

«unións finger joint» para madeira estrutural e equipos auxiliares con destino ao Laboratorio da Pla-

taforma de Enxeñería de Madeira Estrutural (PEMADE)” nun importe de 27.660 euros. E iso ade-

mais  do non menos importantes custos de xestión ocasionados á USC pola conduta imputable ás

devanditas empresas, ao obrigar, entre outras cousas, a convocar un procedemento negociado sen

publicidade, custos que teñen un valor económico incluído a utilización de recursos públicos (perso-

ais e materiais) que poderían destinarse a outras actividades de xestión na USC e que deben de ter-

se en conta como dano real fronte á consideración daqueles que estiman como custo cero a xestión

dos expedientes administrativos cando se trata dunha Administración Pública. 

Pero tamén como vimos no feito probado Décimo, que no Anexo I de especificacións do contrato do

Prego de Cláusulas Administrativas Particulares do contrato no apartado 18 en relación coa “Esixen-

cia de garantía provisional” sinalaba que ese expediente, ao contar con financiamento externo, os

prazos para a súa execución e xustificación eran moi axustados37 e indicaba que a retirada da oferta

de calquera licitador causaría graves prexuízos á USC. Neste suposto debido á actuación ilícita das

dúas empresas eses prazos víronse superados e, aínda que non se indicou pola USC posibles da-

nos como consecuencia diso, se produciu á Administración convocante, ademais dese incremento

do prezo do equipo e dos custos de xestión, un risco de perda dese financiamento externo.

37 Vimos  no  Feito  Probado  Primeiro  que  este  equipamento  era  financiado  pola  axuda  con  referencia
EQC2018-004773-P da convocatoria 2018 para Infraestruturas Científico-tecnolóxicas da “Axencia Estatal de
Investigación” con fondos FEDER e cofinanciada pola Consellería de Educación, Universidades e Formación
Profesional, como aparece no documento de Proposta de Gasto que aparecen na páxina 1 do expediente de
contratación remitido en PDF
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e) Como se indicou no Feito Probado Vixésimo noveno, o valor estimado do contrato era (IVE ex-

cluído) de douscentos corenta e sete mil catrocentos dez euros (247.410,00€).

f) Non se aprecian circunstancias agravantes nin atenuantes.

Atendendo a todo o anterior, a que non concorren nin circunstancias agravantes, a que a afectación

se produce nun mercado moi limitado definido pola propia licitación pública na que se producen as

condutas analizadas no presente expediente, ao importe da licitación e a todo o demais indicado nos

parágrafos anteriores é necesario reconducir o máximo do 10% ao 4 % dos seus respectivos

volumes de negocio total correspondente ao ano 2020.

Deste xeito, as sancións propostas (4% do volume de negocio total) non deberían superar os se-

guintes límites:

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (NIF B82084062): Vinte e dous mil trinta e catro euros con

setenta e cinco céntimos (22.034,75 €), (4% do volume de negocio total).

ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Noventa e catro mil noventa e cinco euros con corenta e

tres céntimos (94.095,43 €), (4% do volume de negocio total).

A partir desa determinación inicial do límite superior fixado no 4% para a sanción proposta débese

ponderar a multa efectivamente atendendo ao principio de proporcionalidade, xa que a xurispruden-

cia esixe considerar a dimensión da concreta infracción como unha referencia necesaria para asegu-

rar a proporcionalidade e disuasión das multas. Por iso, débese de comprobar que a sanción impos-

ta a cada empresa segundo o tipo sancionador fixado non resulte desproporcionada en relación coa

efectiva dimensión da súa conduta.

Para iso estímase razoable ter en conta:

a) o reducido valor estimado do contrato, que neste caso é de douscentos corenta e sete mil catro-

centos dez euros (247.410€) IVE excluído;

b) as propostas económicas presentadas polas 3 empresas licitadoras (as dúas empresas obxecto

do presente expediente e a terceira concorrente) que aparecen na páxina 170 do expediente de con-

tratación remitido en PDF:

- WEINIG GRECON GMBH & CO.KG: Douscentos corenta e sete mil catrocentos dez euros

(247.410€). (Sen rebaixa económica algunha sobre o prezo de licitación).
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- ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Douscentos vinte e cinco mil cento corenta e tres

euros (225.143€). Rebaixa de vinte e dous mil douscentos sesenta e sete euros (22.267€) (-

9%).

- MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL  (NIF B82084062): Douscentos dezanove mil sete-

centos cincuenta euros (219.750€).  Rebaixa de vinte e sete mil seiscentos sesenta euros

(27.660€) ( - 11 %).

c) a non afectación, de maneira insubsanable, á proposta da terceira empresa presentada, xa que se

axusta ao tipo da licitación.

No caso de MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE, SA as sancións en euros

que lles corresponderían ao aplicar os tipos sancionadores anteriormente determinados sobre o seu

volume de negocios total en 2020 considéranse excesivas en atención á súa facturación. Estímase,

por iso, suficientemente disuasoria e axustada ao principio de proporcionalidade a fixación da multa

no 3% dos seus respectivos volumes de negocio total correspondente ao ano 2020.

Tendendo en conta todas as consideracións anteriores, as sancións proporcionadas e disuasorias

que corresponde impoñer ás entidades infractoras son as seguintes:

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (NIF B82084062):  Dezaseis mil  seiscentos cincuenta e

dous euros con seis céntimos (16.652,06 euros), (3% do volume de negocio total).

ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Setenta mil cincocentos oitenta e seis euros con seis

céntimos (70.586,06 euros), (3% do volume de negocio total).

7.3.2. MULTAS A DIRECTIVOS

Pola súa banda, no que se refire á conduta imputada ás persoas físicas D. IGNACIO JADRAQUE

SÁNCHEZ, e D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO, a norma de referencia é o artigo 63.2 LDC:

“2. Ademais da sanción prevista no punto anterior, cando o infractor sexa unha persoa xu-

rídica, poderáselle impoñer unha multa de ata 60.000 € a cada un dos seus representantes

legais ou ás persoas que integran os órganos directivos que interviñesen no acordo ou deci-

sión.

74
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal



Quedan excluídas da sanción aquelas persoas que, formando parte dos órganos colexiados

de administración, non asistisen ás reunións ou votasen en contra ou salvasen o seu voto.”

Queda acreditado nos feitos probados nesta Resolución que a participación dos administradores im-

putados nas condutas foi determinante. As multas impostas se gradúan considerando o papel que

cada un deles xogou na comisión da infracción, a duración da súa conduta e o seu nivel de respon-

sabilidade nas súas empresas.

A CNMC manifestou que 38,

“para a determinación da sanción,  primeiro haberá que ter en conta criterios obxectivos,

como a gravidade dos feitos e demais trazos característicos da infracción, tal  e como se

describiu  nos  apartados  anteriores.  Estes  criterios  poden  resumirse  de  forma  sintética

mediante a comparación entre o tipo sancionador total que corresponde ás empresas en

función da gravidade e da conduta e da súa participación na infracción,  e o límite  legal

máximo do 10% que establece o artigo 63 LDC.

Despois,  teranse en conta os criterios subxectivos,  entre os que destacan a duración da

participación de cada directivo e o nivel xerárquico dos seus postos dentro da organización.

En canto ao nivel xerárquico do seu posto dentro da organización, este segundo criterio de

carácter subxectivo traduciuse en anteriores expedientes sancionadores na agrupación dos

directivos en dúas categorías, o de directivos de nivel 1, con maior capacidade de decisión, e

o grupo de directivos de nivel 2, con postos directivos cun nivel de autonomía máis limitada”

Pero ademais cremos que para a determinación da contía haberá que ter en conta, e de maneira

importante, os feitos que se lle atribúan a título persoal á persoa física e non fixalos exclusivamente

por relación coa gravidade da conduta cometida pola empresa.

No presente caso, ambos son representantes legais das empresas sancionadas na súa condición de

Administradores  únicos  e  ambos  realizaron  o  mesmo  tipo  de  actos  non  existindo  entre  eles

asimetrías na súa conduta infractora.

Tendendo en conta todo o anterior, procede analizar de maneira individualizada os criterios para o

cálculo da sanción que corresponde a ambos Administradores que son os únicos directa e persoal-

mente responsables da conduta infractora na que incorreron as súas respectivas representadas.

38 Cfr. Resolución do 14 de marzo de 2019, no Expediente S/DC/0598/2016 ELECTRIFICACIÓN E ELEC-
TROMECÁNICAS FERROVIARIAS (páxs. 310 e ss.).  Dispoñible en:  https://www.cnmc.es/sites/default/files/
2374994_7.pdf
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Aínda que a Subdirección de Investigación xustifica a translación da porcentaxe de sanción que se

impón ás empresas (que sería o 3 % do volume de negocios total da empresa infractora no exercicio

inmediatamente anterior ao da imposición da multa ex Art. 63.1 LDC, sobre o límite máximo do 10%)

á sanción para impoñer ás persoas físicas. Iso supoñería a aplicación dunha sanción do 30% sobre

o importe máximo da sanción (60.000€, ex Art. 63.2 LDC) é dicir unha contía de 18.000 euros a cada

unha das persoas físicas. Pero, como indicamos, a sanción non debe de determinarse en exclusiva

por relación coa gravidade da conduta cometida pola empresa da que son administradores.

Por iso, o Pleno considera que, a pesar da responsabilidade na que estas persoas físicas incorreron,

a contía proposta pola Subdirección de Investigación é elevada en proporción ao tamaño e factura-

ción das empresas, e, por tanto, á condición de cada un dos administradores, polo que, tendendo en

conta que o deber xeral de ponderar os principios de proporcionalidade e disuasión que debe presi-

dir calquera actuación nesta materia faise aínda máis esixente cando hai que pronunciarse sobre ex-

pedientes sancionadores de condutas nos que se propón a sanción a persoas físicas, considérase

que máis adecuada fixar a sanción a cada un dos administradores na cantidade de 12.000 euros. 

Por todo o anterior, este Pleno considera que corresponde impoñer aos anteriores directivos as se-

guintes sancións:  

D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, con DNI 1178216H, Administrador único da empresa MON-

TEVERDE EQUIPAMENTOS, SL: Doce mil euros (12.000,00€).

D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO, con DNI 3046349E, Administrador único da empresa ELÍAS

JADRAQUE, SA: Doce mil euros (12.000,00€).

8. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

A prohibición de contratar foi introducida no ordenamento xurídico pola disposición final novena da

Lei 40/2015, do 1 de outubro, que modificou os artigos 60 e 61 do entón vixente texto refundido da

Lei de Contratos do Sector Público (aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de

novembro) e cuxa entrada en vigor tivo lugar o 22 de outubro de 2015. A postura máis común, aínda

que non é unánime, é a de negar a natureza sancionadora destas prohibicións de contratar consi-

derándose como unha medida de protección da Administración para evitar a celebración de contra-

tos con operadores de conduta que podería clasificarse como reprobable, de acordo coa esixencia
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legal dunha singular condición ou honorabilidade para contratar co sector público, o que debe permi-

tir ás entidades que o integran excluír das súas relacións contractuais a aqueles suxeitos que non

cumpran co devandito nivel de esixencia39. A imposición desta supedítase ao cubro de certos orza-

mentos, entre eles, á existencia dunha sanción administrativa firme (STS do 14 de setembro de

2021)40.

8.1. IMPOSICIÓN DA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 

Dispón o Artigo 71.1.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP) que

non poderán contratar coas entidades previstas no artigo 3 desa Lei cos efectos establecidos no arti-

go 73, as persoas en quen concorra algunha das seguintes circunstancias: 

“b) Ser sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que poña

en dúbida a súa integridade, de disciplina de mercado, de falseamento da competencia, (...)” 

Os artigos 72 e 73 da LCSP regulan a competencia, o procedemento e os efectos das prohibicións

de contratar establecidas no artigo 71 da Lei.

O art. 72.2 da LCSP dispón que: 

“2. A prohibición de contratar polas causas previstas nas letras a) e b) do apartado 1 do arti-

go anterior apreciarase directamente polos órganos de contratación, cando a sentenza ou a

resolución administrativa pronunciouse expresamente sobre o seu alcance e duración, sub-

sistindo durante o prazo sinalado nas mesmas. 

No caso de que a sentenza ou a resolución administrativa non conteñan pronunciamento so-

bre o alcance ou duración da prohibición de contratar; nos casos da letra e) do apartado pri-

meiro do artigo anterior; e nos supostos contemplados no apartado segundo, tamén do artigo

39 “(...)  a prohibición de contratar  é un dos efectos de reacción do ordenamento xurídico a determinadas
condutas  que  se  estiman  atentatorias  á  boa  fe  e  confianza  que  deben  presidir  as  relacións  entre
Administración e quen contrata con ela ou aspiran a selo” (STS do 7 de novembro de 2006. Neste sentido,
como  sinala  a  Autoridade  Catalá  da  Competencia  (ACCO)  na  súa  Resolución  do  21  de  xullo  de  2020,
expediente 100/2018, AEROBÚS esta prohibición de contratar “(...) fundaméntase na esixencia legal dunha
singular condición de honorabilidade para contratar co sector público de maneira que a empresa non debería
ter acceso, cun alcance e duración determinados, ao mercado das licitacións públicas. A actuación infractora
das empresas antes mencionadas exclúe a honorabilidade esixida nas relacións coa Administración no ámbito
da contratación pública”
40 STS do 14 de setembro de 2021, nº de recurso 6372/2020, relator Diego Córdoba Castroverde.
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anterior, o alcance e duración da prohibición deberá determinarse mediante procedemento

instruído para o efecto, de conformidade co disposto neste artigo.”

De acordo con iso as resolucións dos expedientes sobre infraccións do dereito da competencia apro-

bados polas Autoridades que forman o que se denomina Sistema Español de Defensa da competen-

cia (a CNMC e as Autoridades Autonómicas de Competencia) poidan pronunciarse expresamente

sobre o alcance e duración da prohibición de contratar. Ademais, hai que ter en conta que, por unha

banda, nos procedementos sancionadores instruídos polas Autoridades de competencia pódese ga-

rantir o exercicio dos dereitos de defensa das empresas denunciadas, xa que estas poden presentar

documentación, solicitar proba ou formular alegacións durante o procedemento sancionador e, que

por outro as Autoridades de Competencia ao atoparse  na mellor posición para poder ponderar as

consecuencias para o mercado das condutas sancionadas, están nunha situación idónea para esta-

blecer o alcance e a duración desa prohibición de contratar.

A Proposta de Resolución da Subdirección de Investigación propón a este Pleno que se acorde a

prohibición de contratar ás empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (NIF B82084062); e

ELÍAS JADRAQUE, SA  (NIF A28745495). A inclusión da devandita prohibición fíxose con pleno

respecto ao dereito de defensa das empresas denunciadas que se concreta na presentación de

alegacións a esa prohibición por parte dos propios interesados.

Nesta Resolución, que pon fin ao procedemento sancionador e contra a que non cabe recurso algún

en vía administrativa, ponse de manifesto a responsabilidade das empresas MONTEVERDE EQUI-

PAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE, SA por infracción do artigo 1 da LDC, que debe ser cualifica-

da como infracción de falseamiento da competencia para os efectos do mencionado artigo 71.1.b)

da LCSP e, por tanto, pode dar lugar á correspondente prohibición de contratar. Neste sentido a

CNMC sinala a existencia dun certo automatismo nesta materia que deriva da propia lei ou do conti-

do dunha resolución que declare a infracción, por así establecelo o art. 71.1, b) da LCSP. Así na Re-

solución da CNMC de data 17 de agosto de 2021 no Expte. S/0013/19, CONSERVACIÓN ESTRA-

DAS41 (criterio mantido noutras resolucións como a Resolución do 14 de marzo de 2019, no Expte S/

DC/0598/2016 ELECTRIFICACIÓN E ELECTROMECÁNICAS FERROVIARIAS42 e a Resolución do

41 Resolución da CNMC de data 17 de agosto de 2021 no Expte. S/0013/19, CONSERVACIÓN ESTRADAS;
Fundamento Xurídico Oitavo, p. 242. Dispoñible en https://www.cnmc.es/sites/default/files/3660083_15.pdf
42 Resolución  da  CNMC  do  14  de  marzo  de  2019,  no  Expte.  S/DC/0598/2016  ELECTRIFICACIÓN  E
ELECTROMECÁNICAS  FERROVIARIAS;  Fundamento  Xurídico  Sétimo,  p.  319.  Dispoñible  en
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2374994_7.pdf
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20 de xuño de 2019 no Expte. SAMUR/02/18 TRANSPORTE ESCOLAR MURCIA43) sinala a CNMC

que:

 “(…) cabe identificar un automatismo na prohibición de contratar derivada de infraccións en

materia de falseamento da competencia, que deriva ope legis ou como mero reflexo do dita-

do  dunha  resolución  que  declare  dita  infracción  por  así  dispoñelo  o  mencionado  artigo

71.1.b) da LCSP”.

8.2.- ALEGACIÓNS 

Alegaron as empresas denunciadas contra a proposta da Subdirección de Investigación. Este Pleno

quere sinalar que a prohibición de contratar é unha das consecuencias previstas no ordenamento

xurídico para as empresas que, como resultado da súa conduta infractora, son sancionadas por dis-

torsión da competencia. O artigo 71.1.b) da LCSP determina a aplicación da prohibición de contratar

como resultado dunha resolución pola que se impón a un operador económico unha sanción pola

comisión de ilícitos anticompetitivos e que corresponde ditar a este Pleno da CGC.

A empresa MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL considera que a imposición da prohibición de con-

tratar é absolutamente desproporcionada e presenta os mesmos argumentos que defendía contra a

imposición da multa e volve resaltar que a actuación se ha limitado a unha soa licitación e que non

existiu vontade de infrinxir a normativa de competencia nin defraudar ao órgano de contratación. Ao

longo desta Resolución acreditáronse a existencia do suficiente número de indicios de tal magnitude

que non é posible aceptar esas alegacións. Hai que sinalar que medidas adicionais, como a prohibi-

ción de contratar, poden ter maior efecto disuasorio contra os acordos colusorios e os carteis no ám-

bito da contratación pública que as multas. Ademais, teñen unha eficacia preventiva fronte aos ilíci-

tos contrarios ao dereito da competencia non só en relación coas propias empresas infractoras do

suposto concreto senón tamén con respecto a terceiros, o que xustifica o mantemento das conse-

cuencias legais da conduta infractora.

A empresa ELÍAS JADRAQUE, SA alega que a Proposta de Resolución non valora, nin fai mención,

á súa proposta contida nas alegacións ao PCF sobre as liñas directrices dun programa de cumpri-

mento, que afirmar reiterar nas presentes alegacións. E neste sentido cita o art.72.5 da LCSP, que

regula o que no ámbito do dereito da competencia denomínase como “self cleaning”, é dicir, a posibi-

43 Resolución da CNMC do 20 de xuño de 2019 no Expte. SAMUR/02/18 TRANSPORTE ESCOLAR MURCIA;
Fundamento Xurídico Sétimo, p. 136. Dispoñible en https://www.cnmc.es/sites/default/files/2563543_1.pdf
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lidade de rehabilitarse e evitar a aplicación a prohibición de contratar se o sancionado adopta medi-

das de autocorrección que resulten apropiadas para evitar a comisión de futuras infraccións e acre-

dite o pago da multa. Pero este instrumento, que este Pleno lembrará aos incursos na prohibición de

contratar, aplícase unha vez que se dita a Resolución da que se deriva a prohibición de contratar e

determinouse a multa. Queda pois aberta a posibilidade de aplicación da regra deste art. 72.5 da

LCSP que ELÍAS JADRAQUE, SA poderá exercer desde o momento da aprobación desta Resolu-

ción.

Alega tamén como ELÍAS JADRAQUE, SA o carácter desproporcionado do alcance e duración da

prohibición de contratar e solicita que ou non se impoña ou que, se se impón, se module a proposta

de prohibición de contratar para limitar o seu alcance ás licitacións convocadas pola Universidade de

Santiago para as súas necesidades de equipamento similar ao do obxecto da licitación e limitar a

duración a un máximo de 3 meses. Hai que sinalar que nin para os órganos de contratación nin para

as autoridades de competencia non é sinxelo detectar a presenza de condutas anticompetitivas no

marco das licitacións públicas, pero unha vez que son detectadas, como a que se describen nos fei-

tos probados desta Resolución, non cabe dúbida de que a concorrencia destas na actuación desa

empresa exclúea de calquera nivel de esixencia de honorabilidade para poder contratar coa adminis-

tración. 

A alegación de limitar a prohibición de contratar ás licitacións de equipamento similar pola USC e du-

rante o prazo de tres meses implicaría a perda de calquera efecto disuasorio que a prohibición debe

de ter xa que unicamente excluiría á empresa infractora de poder concorrer a unha nova licitación

convocada pola USC para a adquisición dun equipo para a “realización de «unións finger joint» para

madeira estrutural” e durante tres meses, de tal maneira que resultaría inocua para a empresa esa

prohibición.

8.3 FIXACIÓN DA DURACIÓN E ALCANCE DA PROHIBICIÓN

A Proposta de Resolución da Subdirección de Investigación a este Pleno pronúnciase expresamente

sobre o alcance e duración e a súa proposta é a imposición dunha prohibición de contratar ás dúas

empresas implicadas (MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (NIF  B82084062)  e ELÍAS JADRA-

QUE, SA (NIF A28745495), respecto de calquera contrato de subministración convocada por calque-

ra administración pública de Galicia durante un ano para contar desde que a resolución fágase firme.
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Para fixar ese alcance e duración este Pleno ten en conta que a prohibición ten un claro carácter di-

suasorio, como pode comprobarse polas reaccións das empresas ante o risco da súa declaración,

en moitas ocasións superior ao das multas. Neste caso nos atopamos ante a actuación de dúas em-

presas, que elas mesmas identifican como dirixidas por pai e fillo, que participaron nunha licitación

pública de maneira coordinada perdendo a independencia e autonomía que debe de rexer a conco-

rrencia de empresas que non forman parte de o mesmo grupo a unha licitación pública. Ese compor-

tamento, ademais, implicou:

a) un atraso na adxudicación a cal estaba vinculada a proxectos de investigación universitaria 

b) un maior prezo do equipo abonado pola USC, 

c) incrementos dos custos de xestión ao obrigar, entre outras cousas, a convocar un procede-

mento negociado sen publicidade, que implicou a utilización de recursos públicos (persoais e

materiais) que poderían destinarse a outras actividades de xestión na USC, 

d) unha situación tensionada derivada da existencia de financiamento FEDER que a propia

administración indicaba a necesidade de non atrasarse na súa adxudicación. 

Coñecendo todas esas consecuencias as empresas actuaron de forma ilícita e concertada, como se

acreditou nesta Resolución, o que debe de considerarse como perda grave da honorabilidade que

se requiren para poder contratar coa Administración, durante, polo menos, un período de tempo.

Este Pleno, despois de examinar o expediente, a Proposta de Resolución, as alegacións das empre-

sas denunciadas e a documentación achegada nelas, considera que a duración da prohibición de

contratar debe de ser de 1 ano e estenderse exclusivamente a calquera contrato de subministra-

ción convocada por calquera administración pública de Galicia.

Por último, como habemos xa indicado, a LCSP recolle no seu art. 72.5 a posibilidade das empresas

de presentar medidas autocorrección ou de “self cleaning. Neste sentido a Exposición de Motivos da

LCSP afirma que a mesma:

“transpone as denominadas polas Directivas Comunitarias como «medidas de autocorrec-

ción», de maneira que determinadas prohibicións de contratar ben non se declararán ou ben

non se aplicarán, segundo o caso, cando a empresa adoptase medidas de cumprimento des-

tinadas a reparar os danos causados pola súa conduta ilícita, nas condicións que se regulan

nesta Lei” 

Ese art. 72.5 dispón que as empresas que queiran acollerse a esas medidas deberán acreditar o

pago ou compromiso de pago a sanción que a autoridade de competencia impuxéralle, así como
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terán que adoptar “medidas técnicas, organizativas e de persoal apropiadas para evitar a comisión

de futuras infraccións”.

Á vista do exposto.

9.-RESOLVE  

PRIMEIRO: Declarar acreditada a existencia dunha conduta prohibida polo artigo 1 LDC, constitutiva

de infracción, desenvolta polas empresas (MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (NIF B82084062) e

ELÍAS JADRAQUE,  SA (NIF A28745495),  de  colusión  nun  contrato  público,  concretamente,  no

Expediente  identificado como 2019/CSUA1/000010:  “Subministración dunha liña de equipamento

para  realización  de  láminas  de  madeira  unidas  mediante  finger-joint“.  Dita  conduta  prohibida

tipifícase, para os efectos da determinación da sanción, como infracción moi grave, do artigo 62.1

letra a) LDC. 

SEGUNDO: Que  se  declare  responsables  da  infracción  ás  empresas  MONTEVERDE

EQUIPAMENTOS, SL (NIF B82084062) e ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495) como persoas

xurídicas, e a D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, con DNI 01178216H, Administrador único da

empresa  MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS,  SL  e  D.  ELÍAS  JADRAQUE  ASENJO,  con  DNI

03046349E, Administrador único da empresa ELÍAS JADRAQUE, SA como persoas físicas. 

TERCEIRO: Que se impoña ás empresas MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (NIF B82084062)

e ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495) como persoas xurídicas, a sanción prevista no artigo

63.1.c) e a D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, (DNI 01178216H) Administrador único da empresa

MONTEVERDE  EQUIPAMENTOS,  SL  e  D.  ELÍAS  JADRAQUE  ASENJO,  (DNI  03046349E),

Administrador único da empresa ELÍAS JADRAQUE, SA como persoas físicas a sanción prevista no

artigo 63.2 LDC. Tendo en conta dos criterios para a determinación das sancións previstos no artigo

64  LDC  e  os  demais  aspectos  determinantes  postos  de  manifesto  na  presente  Resolución

impóñense as seguintes sancións:

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL (NIF B82084062): Dezaseis mil seiscentos cincuenta
e dous euros con seis céntimos (16.652,06 euros), (3% do volume de negocio total).
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ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Setenta mil cincocentos oitenta e seis euros con
seis céntimos (70.586,06 euros), (3% do volume de negocio total).

D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, con DNI 01178216H, Administrador único da empresa
MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL doce mil euros (12.000,00€).

D.  ELÍAS  JADRAQUE  ASENJO,  con  DNI  03046349E,  Administrador  único  da  empresa
ELÍAS JADRAQUE, SA: Doce mil euros (12.000,00€).

CUARTO: Acordar, de conformidade co art. 33.2 b) do Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que

se crea o Instituto Galego do Consumo e da Competencia e apróbanse os seus estatutos, co art.

72.2 da LCSP e o art. 53.2.b) da LDC, o establecemento da prohibición de contratar ás empresas

MONTEVERDE EQUIPAMENTOS, SL e ELÍAS JADRAQUE, SA no que respecta a calquera contrato

de subministración convocada pola calquera Administración Pública de Galicia durante un ano a

contar desde que a Resolución fágase firme. Todo iso sen prexuízo do cumprimento das condicións

previstas no artigo 72.5 LCSP.

QUINTO: Instar as empresas a que no futuro abstéñanse de cometer prácticas como as que consti-

túen o obxecto da presente Resolución. 

SEXTO:  Declarar a confidencialidade da información solicitada por MONTEVERDE EQUIPAMEN-

TOS, SL nos termos previstos no apartado 6.3 da presente Resolución.

SEPTIMO: Instar á Subdirección de Investigación da Comisión Galega da Competencia para que vi-

xiar e coide do cumprimento íntegro desta resolución. 

OITAVO: Notificar a presente Resolución á Xunta Consultiva de Contratación de Galicia para os

efectos do resolto sobre a prohibición de contratar. 

Comuníquese esta Resolución á Subdirección de Investigación da Comisión Galega da Competen-

cia, remítase certificación á Xunta Consultiva de Contratación de Galicia e notifíquese aos interesa-

dos, facéndolles saber que contra esta non cabe recurso algún en vía administrativa, podendo inter-

poñer recurso contencioso-administrativo no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de

dous meses a contar desde a súa notificación.
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