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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO 
LEI FUNDAMENTAL DO CONTRATO, REXERÁ O PROCEDEMENTO PARA A 
CONTRATACIÓN DAS OBRAS “REFORMA DO PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO E AMPLIACIÓN DO AUDITORIO”. 
 

- PROCEDEMENTO ADXUDICACIÓN: ABERTO 
- TRAMITACIÓN: URXENTE. 

 
1. Obxecto do contrato.  
O contrato terá por obxecto a execución da obra “REFORMA DO PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO E AMPLIACIÓN DO AUDITORIO”, con suxeición ó 
proxecto técnico , redactado por D.  Jesús Manuel Mallo, Enxeñeiro Técnico Industrial 
adscrito ao COETICOR co número de colexiado 1178 e pertencente ao Consulting 
Técnico CPM studio S.L, que obra no expediente. 
O proxecto reúne os requisitos dos artigos 2, 9 e 10 do Real Decreto-Ley 3/2009, de 26 
de octubre, polo que se crea o “Fondo Estatal para el Empleo y la sostenibilidad local”. 
 
2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato.  
Mediante a execución do contrato a que se refire este Prego de cláusulas 
administrativas particulares satisfácese a seguinte necesidade: Execución da obra 
descrita no obxecto deste contrato, cuxa proxección e realización non estaba prevista 
nesta Administración nin para o exercicio 2009 nin para o exercicio 2010. 
 
En base ao exposto, e dado que esta Administración non dispón de medios adecuados 
para a realización propia destes traballos nos prazos que se sinalan no Real Decreto Lei 
13/2009, de 26 de outubro, se fai necesario acudir á contratación externa desta obra. 
 
3. Orzamento base de licitación.  
 
- O orzamento base de licitación ten un importe de: 354.969,86 euros (306.008,50 

euros e 48.961,36 euros de IVE.) 
- Entenderase comprendidos dentro da oferta formulada polo licitador todo xénero 

de gastos, incluídos os de Seguridade Socia le cantos tributos grave na súa empresa 
ou actividade. Esta oferta fará referencia ao IVE e, de non constar, entenderase 
incluído no prezo proposto polo licitador. 

 
4. Anualidades en que se distribúe.  
0 pago das cantidades correspondentes ó orzamento do contrato se abonará  nunha soa 
anualidade correspondente ó año 2010.  
 
5. Aplicación orzamentaria.  
O proxecto se financia con cargo ó Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. 
- Aprobación do Secretario de Estado de Cooperación Territorial por Resolución de 22-
02-2010. 
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Existe crédito suficiente e axeitado consignado na partida orzamentaria 342/632.03-6E 
do actual orzamento municipal do ano 2.010. 
 
6. Réxime xurídico do contrato e documentos que teñen carácter contractual.  
Sen prexuízo do disposto con carácter xeneral para os contratos das Corporacións 
Locais, o contrato se rexerá por las seguintes normas:  
- Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de Outubro polo que se crea o Fondo Estatal para o 
Emprego e a Sostenibilidade Local. 
-Resolución de 2 de novembro de 2.009, da Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial, pola que se aproba o modelo para a presentación de solicitudes e as 
condicións para a tramitación dos recursos librados con cargo ao Fondo Estatal para o 
Emprego e a Sostenibilidade Local, creado polo Real Decreto – Lei 13/2009 de 26 de 
outubro. 
- Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.  
- Regulamento xeneral de la Lei de Contratos de las Administracións Públicas 
aprobado polo Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, no que non se opoña á Lei 
30/2007.  
Ademais do presente prego terán carácter contractual os seguintes documentos:  
- O prego de prescripcións técnicas.  
- Os planos.  
- A memoria do proxecto no contido que se determina no artigo 128 do Regulamento 
Xeneral da Lei de Contratos das Administracións Públicas.  
- O programa de traballo aceptado polo órgano de contratación.  
- Os cadros de prezos.  
- O documento no que se formalice o contrato.  
 
7. Prazo de execución.  
O prazo de execución do contrato será de 4 meses,  a contar a partir do día seguinte á 
firma do acta de comprobación de replanteo, e concluír antes do día 1 de xaneiro de 
2011. (En todo caso deberá cumprirse o disposto en el artigo  16 del Real Decreto-Lei 13/2009, 
de 26 de outubro respecto da  xustificación da inversión). 
Dacordo co artigo 96.2 d) da LCSP, o prazo de inicio da execución do contrato non 
poderá ser superior a quince días hábiles, contados desde a notificación da 
adxudicación definitiva. 
 
8. Procedemento de adxudicación.  
El contrato se adxudicará aplicando o procedemento aberto e trámite de urxencia a que 
se refiren os artigos 96 e 128 da Lei a efectos de redución de prazos, nos termos 
establecidos no artigo 17 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de Outubro. 
 
9. Gastos a abonar no caso de renuncia ou desestimento.  
No caso de renuncia o desestimento, se compensará a cada un dos licitadores polos 
gastos en que incorresen. Elo non obstante, esta indemnización no superará en ningún 
caso o límite de 100 €.  
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10. Clasificación esixible.  
Non resulta esixible a clasificación, ó non  superar o importe (prezo de licitación ive 
excluído) os 350.000 euros  
 
11. Garantías esixibles.  
Provisional: Non se esixe para a presente licitación. 
Definitiva: O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato deberá prestar 
unha garantía do 5% do importe da adxudicación do contrato, sen engadir o IVE.  
 
12. Presentación de ofertas.  
Informacións do servizo.- Os presentes pregos serán publicados no perfil do 
contratante do Concello (www.concello-cabana.com). Poderá publicarse, así mesmo, 
aquela outra información ou documentación que sexa necesaria ou conveniente. 
Para a obtención desta información, e da adicional que puidera solicitarse, estarase ao 
sinalado no art. 142 da LCSP. En todo caso debe de terse en conta: 
- Que só será obrigatoria a remisión de aqueles documentos que non se encontren 
publicados no perfil do contratante municipal. 
- Que só será obrigatoria a remisión daquela documentación ou información que sexa 
precisa, ou conveniente, para a formulación das ofertas. 
- A petición dos pregos e documentación complementaria non publicada no perfil, 
deberá de presentarse cunha antelación mínima de 6 días naturais a finalización do 
prazo para presentar ofertas. Enviarase nos 3 días naturais seguintes á solicitude. 
- Outro tipo de información adicional, sempre e cando sexa pertinente, deberá de 
solicitarse con 9 días naturais de antelación ao prazo de finalización da presentación de 
ofertas, para dar cumprimento ó prazo mínimo de remisión precisado polo art. 142.2 
LCSP. Noutro caso, a remisión efectuarase nos 3 días naturais seguintes á solicitude, 
non admitíndose ningunha cunha antelación de menos de 3 días naturais a finalización 
do prazo de presentación de ofertas. 
Ditos prazos reduciranse á metade no caso de declararse a tramitación de urxencia. 
A obtención de copias implicará o abono da taxa establecida na correspondente 
ordenanza fiscal. 
A remisión da documentación por correo será baixo a modalidade de portes debidos. 
As consultas poderán efectuarse no Departamento de Secretaría do Concello de 
Cabana de Bergantiños (A Carballa s/n-Cesullas, 15115, Telf. 981 75 40 20. Fax. 981 75 
42 30) 
Lugar e prazo de presentación.- O presente procedemento anunciarase no perfil do 
contratante deste Concello, no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da 
Provincia, computándose os prazos a partir do día seguinte á publicación do último 
anuncio. 
As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, no horario de 8:30 a 
14:00 horas, de Luns a Venres durante os 13 días naturais seguintes ó da publicación 
do anuncio no último dos boletíns en que apareza (D.O.G. ou B.O.P.), tal reducción de 
prazo se xustifica pola tramitación urxente do expediente. (artigo 96.2.b da LCSP) 

Tamén poderán presentarse proposicións por correo, neste caso o interesado 
deberá acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposición do envío na Oficina  
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de Correos e anuncialo  o mesmo día  ó Órgano de Contratación, por FAX, TELEX ou 
TELEGRAMA, a remisión da proposición. Non se admitirán aquelas proposicións 
anunciadas mediante FAX, TELEX ou TELEGRAMA cando non acrediten a 
concorrencia de ambos requisitos ou cando sexan recibidas con posterioridade á data e 
hora fixada para a finalización do prazo para a presentación de proposicións (14:00 
horas). 
 Non obstante, transcorridos 10 días desde a terminación do prazo de 
presentación, non será admitida ningunha proposición enviada por correo. 
 Tales prazos poderán ser prorrogados de concurri-las circunstancias previstas 
no art. 78.3  do RD 1098/2002. 
 Unha vez remitida a proposición ou entregada, non poderá ser retirada salvo 
causa debidamente xustificada. 
A documentación para as licitacións se presentará en sobres pechados, identificados, 
no seu  exterior, con indicación da licitación á que concurran e asinados polo licitador 
ou a persoa que o represente e indicación do nome e apelidos ou razón social da 
empresa. No interior de cada sobre se fará constar en folla independente o seu contido, 
enunciado numéricamente.  
 
13. Forma na que deben presentarse as ofertas.  
As ofertas se presentarán en tres sobres numerados correlativamente:  
 
O SOBRE NÚMERO 1. - Conterá, de conformidade co  que dispón o artigo 130 da Lei 
30/2007, de 30 de Outubro, a seguinte documentación que deberá reunir os requisitos 
de autenticidade previstos nas Leis (será obrigatorio que sexa documentación orixinal 
ou copia compulsada): 
 
0.- INDICE NUMERADO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SOBRE 1. NO 
MESMO DEBERÁ FACERSE CONSTAR O NOME DA EMPRESA, ENDEREZO, 
TELEFONO E FAX. 
  
1º) Documentos acreditativos da personalidade xurídica: Os empresarios individuais, 
copia auténtica do DNI; os empresarios que sexan persoas xurídicas, a escritura ou os 
documentos nos que conste a constitución da entidade e os estatutos polos que se rexa, 
debidamente inscritos no Rexistro Mercantil ou no que corresponda.  
A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados 
membros da Unión Europea se acreditará por a súa inscrición no rexistro procedente 
de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou dun certificado, nos termos que se 
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de 
aplicación.  
Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con 
informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente o da  
Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.  
2º) Documentos acreditativos da representación: Poder debidamente bastanteado 
cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedades o persoas 
xurídicas. Admitiranse os bastanteos de poderes efectuados por la Secretaría de la  
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Corporación, avogado do Estado ou asesorías doutras administracións públicas ou 
notarías.  
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos nos que 
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil e, en concreto, 
cando conteña delegación permanente de facultades. 
A aportación da mera dilixencia de bastanteo do documento de apoderamento poderá 
suplir a aportación deste, sempre que tal dilixencia identifique perfectamente ao 
representante, representado, escritura de apoderamiento e que as facultades que se lle 
confiren son bastantes para o contrato, ou contratos, en cuestión. 
A presentación do poder, ou da dilixencia de bastanteo do mesmo nos termos 
expostos, suporá, aos efectos do Art. 1733 e concordantes do Código Civil, expresa 
declaración de non terlle sido revocado con fecha posterior. 
3º) Documento de compromiso de constituír unha Unión Temporal de Empresas: 
Nos casos en que varios empresarios concorran agrupados en unión temporal 
aportarán ademais un documento, que poderá ser privado, no que, para o caso de 
resultar adxudicatarios, se comprometan a constituíla. Este documento deberá ir 
asinado polo representante de cada unha das empresas e nel se expresará a persoa a 
quen designan representante de la UTE ante a Administración para todos os efectos 
relativos ó contrato, así como a participación que a cada un deles corresponda na UTE. 
Engadirán xustificación da personalidade xurídica de cada empresa e a súa 
representación, segundo o sinalado nos dous apartados anteriores. 
4º) Documento acreditativo de non estar incurso en prohibición de contratar que 
incluirá a manifestación de estar ó corrente do cumprimento das obrigacións 
tributarias e con a Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen 
prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da 
adxudicación definitiva, polo empresario a cuxo favor se vaia a efectuar esta. (Anexo II 
Modelo de declaración responsable.)  
5º) Acreditación da solvencia:  
- Solvencia económica e financeira:   
Deberá acreditarse por un ou varios dos medios seguintes:  

o A empresa deberá aportar un informe de institución financieira no que, 
mencionando expresamente  o obxecto e contía do contrato actual, sinale que é 
solvente económicamente para afrontalo. Asímesmo, ou alternativamente, 
poderá aportarse un seguro de indemnización por riscos profesionais que 
garanta unha contía equivalente a de este contrato. Dito seguro deberá 
adaptarse ao modelo precisado no anexo VI do RD 1098/2001 e a súa vixencia 
deberá manterse durante, alo menos, toda a duración do contrato e, asimesmo, 
durante o prazo de garantía. O incumprimento desta condición será causa de 
resolución contractual.  

o Aportación das contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro 
oficial que corresponda. Os empresarios non obrigados a presentar as contas 
nos Rexistros oficiais poderán aportar, como medio alternativo de acreditación, 
os libros de contabilidade debidamente legalizados.  Entenderase acreditada a 
solvencia económica se das contas se deduce que dispoñen duns medios 
propios que sexan, polo menos, do 20% do orzamento base. 
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o Declaración sobre o volume global de negocios, mediante a presentación da 
declaración anual de operacións con terceiros, referido aos tres últimos 
exercicios. Entenderase acreditada a solvencia económica se a declaración de 
menos importe dos 3 últimos anos é superior ao dobre do prezo do contrato ou, 
de tratarse de plurianuais, da anualidade máxima do mesmo. 

- Solvencia técnica e profesional: Deberá acreditarse por un ou varios dos medios 
seguintes : 

- Relación das obras executadas no curso dos derradeiros cinco últimos anos, 
avaladas por certificacións de boa execución para as máis importantes, certificados 
expedidos na forma sinalada polo artigo 65 a) da LCSP. 

- Declaración indicando os técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que 
esta dispoña para a execución das obras. Deberá acompañarse de acreditación 
suficiente (copia do contrato, titulación máis alta na seguridade social, etc..) 

 
Respecto ás UTEs, acreditarán a súa capacidade e solvencia nos termos do presente 
prego, acumulándose a efectos da determinación da solvencia da unión temporal as 
características acreditadas por cada un dos integrantes da mesma. 
6º) Documentación adicional esixida a todas as empresas estranxeiras. As empresas 
estranxeiras, nos casos no que o contrato vaia a executarse en España, deberán 
presentar unha declaración de someterse á xurisdicción dos xulgados e tribunais 
españois de calquera orden, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto 
puideran xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdiccional 
estranxeiro que puidera corresponder ó licitante.  
7º) Domicilio: Todos os licitadores deberán sinalar un domicilio para a práctica de 
notificacións. Esta circunstancia poderá ser complementada indicando unha dirección 
de correo electrónico e un número de teléfono e fax.  
8º) Empresas que teñan na súa plantilla persoas con discapacidade ou en situación 
de exclusión social. Os licitadores que pretendan contar para a adxudicación coa 
preferencia regulada na disposición adicional 6ª da LCSP, deberán presentar os 
documentos que acrediten que, ó tempo de presentar a súa proposición, teñen na súa 
plantilla un número de traballadores con discapacidade superior ó 2 por 100 ou que a 
empresa licitadora está dedicada específicamente á promoción e inserción laboral de 
persoas en situación de exclusión social, xunto co compromiso formal de contratación a 
que se refire a disposición adicional 6º da Lei 30/2007, de 30 de Outubro, de Contratos 
do Sector Público. 
 
A acreditación de documentación administrativa mediante inscrición no rexistro 
oficial de licitadores e empresas da Deputación Provincial de A Coruña. Os 
licitadores poderán indicar ó rexistro no que se atopan inscritos acompañando a 
correspondente certificación onde se recollan os extremos a que se refire o art. 303 da 
LCSP, en cuxo caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos  e 
sempre que estean vixentes (puntos nº 1, 2, 4 e 7) , sen prexuízo de que a 
Administración poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a 
fin de verificar ou comprobar a exactitude ou vixencia dos mesmos. 
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O Concello de Cabana de Bergantiños, reservase a posibilidade de comprobar a 

inscrición da empresa no citado rexistro, e a veracidade dos datos aportados. 

 
B) O SOBRE Nº 2. Conterá a oferta económica na que se expresará o prezo de 
execución do contrato debendo figurar como partida independente o importe do 
Imposto sobre o Valor Engadido. A oferta económica se presentará conforme ó modelo 
que se incorpora como ANEXO I.  
Igualmente figurará o prazo total de garantía ofertado expresado en meses que como 
mínimo deberá ser de 1 ano (12 meses). A citada oferta se presentará conforme ao 
modelos establecido no ANEXO I 
Do mesmo modo se incluirá a proposta de prazo de execución, expresado en días 
naturais (non admitíndose ningunha proposta que sexa realizada en semanas, meses, 
ou días hábiles) e deberá realizarse conforme ao modelo fixado no ANEXO I. 
Finalmente recollerase conforme ao modelo fixado como ANEXO I o número de 
persoas a ocupar pola empresa adxudicataria, ou polos subcontratistas da mema, 
especificando as que formen parte da empresa e as de nova contratación, que deberán 
ter a condición de demandante de emprego, indicando se son traballadores a xornada 
completa ou non. Deberá acompañarse dun listado dos traballadores a empregar pola 
empresa (que xa formen parte da mesma no momento de licitación), onde se indique 
nome e apelidos de cada traballdor, D.N.I, e categoría do traballador. 
 
O licitador deberá indicar expresamente se van a proceder ou non a subcontratar parte 
da obra (segundo o modelo previsto no ANEXO I). No caso de que teñan intención de 
subcontratar parte da obra, deberán indicar a parte do contrato que pretenden 
subcontratar na oferta incluída no sobre 2, así como o importe subcontratado e o nome 
e perfil empresarial, da empresa subcontratada, definindo a mesma polas condicións 
de solvencia profesional ou técnica. Para acreditar a solvencia profesiona ou técnica da 
empresa subcontratista deberá presentarse a mesma documentación á que se refier o 
punto 5 do SOBRE 1, pero referida á empresa a subcontratar.  
 
 
C) O SOBRE Nº 3. Se incluirán aqueles documentos que sexan precisos para a 
valoración dos criterios que dependan dun xuizo de valor. En particular deberán 
incluírse os seguintes:  
- MELLORAS NA CALIDADE DAS OBRAS PROXECTADAS OU DALGUNHA 

DAS SÚAS UNIDADES (SEN AUMENTAR O PREZO BASE DA CONTRATA. 
- MEMORIA TÉCNICA DE EXECUCION DAS OBRAS. 
- PLAN DE REALIZACIÓN DAS OBRAS. 
- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE. 
 
14. Prazo de presentación das ofertas e demáis requisitos das mesmas.  
As proposicions presentaranse dentro do prazo fixado no anuncio da licitación. (13 
días naturais). 
As ofertas dos interesados deberán axustarse ó previsto no prego de cláusulas 
administrativas particulares, e a súa presentación suporá a aceptación incondicionada  
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polo empresario do contido da totalidade de ditas cláusulas o condicións, así como do 
proxecto e do prego de prescripcións técnicas, sen salvedade ou reserva algunha.  
Cada licitador non poderá presentar máis dunha oferta, sen prexuízo da 
admisibilidade de variantes ou melloras cando se permita a súa presentación.  
Tampouco poderá subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros se o 
fixo individualmente o figurar en máis dunha unión temporal. As infraccións destas 
normas dará lugar á non admisión de tódalas propostas por él subscritas.  
 
15. Criterios para a adxudicación do contrato.  
 A adxudicación do contrato se efectuará mediante a valoración dos seguintes criterios:  
A) Puntuación outorgada por medios non cuantificables mediante fórmulas: ata 40 
puntos, distribuidos como segue: 
 
A.1 - MELLORAS NA CALIDADE DAS OBRAS PROXECTADAS OU DALGUNHA 
DAS SÚAS UNIDADES (sen aumentar o prezo base da contrata): BAREMO TOTAL: 15 
puntos. Non se admiten en ningún caso variantes so melloras de calidade das 
unidaddes de obra. 
Se deberá presentar unha memoria valorada ó efecto, na que non se terán en conta os 
gastos xenerais, o beneficio industrial nin o IVE, e na que se indiquen as razóns que 
xustifiquen esta oferta.  
A.2- MEMORIA TÉCNICA DE EXECUCION DAS OBRAS. BAREMO TOTAL: 10 
PUNTOS.- 

Neste apartado vaise valorar o alcance e contido da memoria xustificativa dos 
traballos a realizar e racionalidade das previsións consideradas, na forma 
seguinte: 

- A correcta concepción global da obra e a coherencia cos medios previstos na 
proposición. 

- O análise correcto do proceso construtivo e dos procedementos a aplicar.  

- A previsión das fontes de subministro de materiais e a valoración das 
mesmas.  

- Memoria relativa á secuencia de montaxe. Procedementos a utilizar na 
realización das principais actividades de construcción e montaxe.  

- Idoneidade das características técnicas dos equipos ofertados.  

- Previsión e solucions ás posibles afeccions a servizos existentes na obra e 
o seu entorno. 

- Interacción da obra co entorno e/ou medio natural. 

 
A.2.- PLAN DE REALIZACIÓN DAS OBRAS, BAREMO TOTAL: 10 PUNTOS. 

Se valorará a congruencia do seu contido e a identificación e estudo detallado 
do plan de traballos e das actividades críticas. Se valorará asimesmo a presentación 
de diferentes métodos de programación, incluindo un diagrama de GANTT, que 
garanticen a idoneidade do prazo proposto, o grao de detalle das actividades  
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incluidas no Programa de Traballo e a sua suficiencia, os métodos de programación 
de obras considerados e influencia dos condicionantes externos e climatolóxicos, e a 
coherencia do programa de traballos coa memoria constructiva. 

 
A.3.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE NA EXECUCIÓN DA OBRA, BAREMO 
TOTAL: 5 PUNTOS. 

Neste apartado se valorará o compromiso expreso por parte do licitador de 
destinar a ensaios de control de calidade un importe superior ao mínimo fixado 
nas tasas de laboratorio (1%), sen custe para +a Administración. Será ésta a 
encargada de determinar os traballos de control, así como o laboratorio ou 
empresa de control que haberá de realizalos. 

B) Puntuación outorgada por medios cuantificables mediante fórmulas matemáticas: 
ata 50 puntos, distribuidos como segue: 
 
B. 1. - INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTÍA: DE 0 A 20 PUNTOS. 
O incremento do prazo de garantía se valorará mediante a aplicación de regras de 
proporcionalidade matemática, outorgando a máxima puntuación ó licitador que 
oferte un maior incremento, e valorando os restantes prazos de garantía ofertados 
proporcionalmente. 
 
B. 2.- PERSONAL A XORNADA COMPLETA E AFECTO A OBRA OBXECTO DESTE 
CONTRATO, BAREMO TOTAL: 10 puntos (6 +4), que se outorgarán do seguinte 
modo: 
(Por cada 2 traballadores empregados ou a contratar a xornada a tempo parcial se 

computará como 1 traballador a xornada completa). 

 

 -Número de persoal a contratar para a execución da obra: ata seis (6) puntos. 

 De acordo co artigo 17.2 e a D. Adicional 1ª do RDL 13/2009, este persoal 

deberá ter , necesariamente, a situación legal de desempregado segundo o previsto no 

artigo 208 da Lei Xeral de Seguridade Social e deberá ser contratado a través  de 

Servizos Públicos de Emprego. 

 Este persoal poderá ser contratado polo licitador ou por calquera das súas 

subcontratas, cumprindo no caso de subcontratación en todo caso o previsto nos artigo 

210 e 211 da Lei de Contratos do Sector Público. 

 -Número de persoal xa contratado, polo licitador ou por calquera das súas 

subcontratas, que se destinará á execución da obra: ata (4) puntos 

 

 

 
O número de traballadores valorarase mediante a aplicación de regras de 
proporcionalidade matemática, outorgando a máxima puntuación ó licitador que 
oferte un maior número, e valorando os restantes ofertados proporcionalmente. 
 
B.3.- REDUCIÓN DO PRAZO MÁXIMO ESTIMADO PARA A EXECUCIÓN DAS 
OBRAS OBXECTO DO CONTRATO, BAREMO TOTAL: 10 puntos, que se outorgarán 
da seguinte maneira: 
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Valorarase mediante a aplicación de regras de proporcionalidade matemática, 
outorgando a máxima puntuación ó licitador que oferte un menor prazo, e valorando 
os restantes prazos ofertados proporcionalmente. 
 
B.4.- REBAIXA DO PREZO DE EXECUCIÓN MATERIAL, BAREMO TOTAL: 10 ptos., 
que se outorgaran da seguinte maneira: 
 
Valorarase mediante a aplicación de regras de proporcionalidade matemática, 
outorgando a máxima puntuación ó licitador que oferte un menor prezo, e valorando 
os restantes prezos ofertados proporcionalmente. 
 

 

No suposto de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas 

empaten na maior puntuación, terán preferencia na adxudicación aquela empresa que 

teña na súa plantilla maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 

2%) 

 
16. Variantes. Non se admiten.  
 
17. Criterios para a consideración de que a oferta conten valores anormais ou 
desproporcionados.  
Se considerará que a oferta conten valores anormais ou desproporcionados nos 
seguintes casos:  
- Cando a adxudicación deba facerse tendo en conta máis dun criterio de adxudicación, 
sempre que o prezo ofertado sexa inferior nun 10% á media do total dos ofertados.  
Identificada unha proposición en presunción de oferta con valores desproporcionados 
ou anormalmente baixos, se dará audiencia ao licitador que a presentou para que 
xustifique a valoración da oferta e precise as condicions da mesma, en particular no 
que se refire ao aforro que permita el procedemento de execución do contrato, as 
solucions técnicas adoptadas e as condicions excepcionalmente favorables de que 
disponga para executar a prestación, a orixinalidade das prestacions propostas, o 
respeto das disposicions relativas á protección do emprego e as condicions de traballo 
vixentes no lugar no que se vai facer a prestación, ou a posible obtención dunha axuda 
de Estado. 
Para a valoración da xustificación que no seu caso aportara o licitador, a Mesa de 
Contratación poderá solicitar o asesoramento técnico correspondiente. 
Se a oferta é anormalmente baixa debido a que o licitador obtivo una axuda de Estado, 
sólo poderá rexeitarse a proposición por esta única causa se aquél non pode acreditar 
que tal axuda concedeuse sen contravir as disposicions comunitarias en materia de 
axudas públicas. O Órgano de Contratación que rexeite unha oferta por esta razón 
deberá informar á Comisión Europea. 
Se o Órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os 
informes mencionados anteriormente, estimase que a oferta non pode ser cumplida 
como consecuencia da inclusión de valores anormalmente baixos ou 
desproporcionados, acordará a adxudicación provisional a favor da seguinte 
proposición económicamente máis ventaxosa, de acordo co orden no que haxan sido  
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clasificadas conforme aos criterios anteriormente sinalados, que se estime pode ser 
cumplida a satisfacción da Administración e que non sexa considerada anormalmente 
baixa ou desproporcionada. 
 
18. Confidencialidade.  
Sen perxuicio das disposicións da Lei 30/2007, de 30 de Outubro relativas á 
publicidade da adxudicación e á información que debe darse ós candidatos e ós 
licitadores, éstos poderán designar como confidencial parte da información facilitada 
por eles ó formular as ofertas, en especial con respecto ós secretos técnicos ou 
comerciais e ós aspectos confidenciales das mesmas. Os órganos de contratación non 
poderán divulgar esta información sen o seu consentimento.  
De igual modo, o contratista deberá respectar o carácter confidencial de aquela 
información á que teña acceso con ocasión da execución do contrato á que se lle 
houbese dado o referido carácter nos pregos o no contrato, ou que pola súa propia  
natureza deba ser tratada como tal. Este deber se manterá durante un prazo de cinco 
anos dende o coñecemento desa información, salvo que os pregos ou o contrato 
establezan un prazo maior.  
 
19. Revisión de Prezos:  
Por aplicación do disposto no artigo 77.1 de la Lei en relación coa cláusula 7 non existe 
revisión de prezos.  
 
20. Apertura da documentación e das proposicións. 
A apertura dos sobres terá lugar dentro dos dez (10) días hábiles seguintes ao remate 
do prazo de presentación de proposicións (este prazo poderá ser ampliado polo órgano 
de contratación no caso de remisión de propostas remitidas por correo no número de 
días que estas tarden en ter entrada no Rexistro Xeral do Concello). Esta apertura 
notificarase cunha antelación mínima de 24 horas aos licitadores, exclusivamente por 
fax e correo-electrónico aos efectos de axilizar a licitación, ás direccións que eles sinalen 
segundo o disposto no artigo 13.2 deste Prego. 
 
a) Para a calificación dos documentos e o exame e valoración das ofertas se designarán 
as persoas que comporán a Mesa de contratación de conformidade co establecido na 
disposición adicional segunda, apartado 10, da Lei de Contratos do Sector Público e no 
artigo 21 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio. 
A Mesa estará Presidida polo Sr. Alcalde ou concelleiro/a en quen delegue. Como 
vogais actuarán o/a Secretario/a Xeral, o/a Interventor/a Xeral, o/a Arquitecto 
municipal, e un concelleiro/a designado pola Alcaldía. Actuará como secretario/a da 
Mesa un funcionario/a do concello, igualmente designado pola alcaldía. 
A calificación da documentación presentada a que se refire o artigo 130.1 da Lei de 
Contratos do Sector Público, efectuarase pola mesa de contratación constituida ao 
efecto. O Presidente ordeará a apertura dos sobres que a conteñan, e o Secretario da 
mesa certificará a relación de documentos que figuren en cada un deles. (acto non 
público). 
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b) Se a Mesa de contratación observase defectos ou omisions subsanables na 
documentación que se inclue no sobre nº1, o comunicará verbalmente aos interesados, 
sen perxuizo de que estas circunstancias se fagan públicas a través de anuncios do 
órgano de contratación, concediéndose un prazo non superior a tres días hábiles para 
que os licitadores os corrixan ou subsanen ante a propia mesa de contratación.  
Do feito deixarase constancia na acta que necesariamente deberá extenderse. 
c) Unha vez calificada a documentación e subsanados, no seu caso, os defectos ou 
omisions da documentación presentada, a mesa declarará admitidos á licitación aos 
licitadores que haxan acreditado o cumprimento dos requisitos previos indicados no 
artigo 130 da Lei procedéndose, no seu caso, ao exame e valoración da solvencia, 
conforme se prevé no artigo 82 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracions Públicas, facendo declaración expresa dos rexeitados e das causas do 
seu rexeitamento. 
d) Concluida a fase anterior, celebrarase o acto público de apertura das proposicions no 
lugar e data que se sinale e que se desenvolverá de conformidade co establecido no 
artigo 83 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos de las Administracións Públicas.  
A estos efectos, cando para a valoración das ofertas deban terse en conta criterios de 
adxudicación cuxa ponderación dependa dun xuizo de valor, no acto anterior só se 
efectuará a apertura das documentacions relativas a eles, abrindo o sobre ou, no seu 
caso, o arquivo electrónico correspondiente aos criterios non cuantificables 
automáticamente entregándose ao órgano encargado da sua valoración a 
documentación contida no mesmo; asimesmo, fixarase data para a celebración do acto 
de apertura do resto da proposición cando non se haxa feito xa no prego de cláusulas 
administrativas particulares, deixando constancia documental de todo o actuado.  
En todo o demáis, este acto se desenvolverá seguindo as formalidades previstas nos 
artigos 26 e 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de Maio e no non previsto en eles, polo 
artigo 83 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions Públicas. 
Na data e hora sinalados no prego ou dados a coñecer no acto anterior abrirase a 
documentación relativa aos criterios de adxudicación cuia ponderación deba efectuarse 
mediante a aplicación de fórmulas, que comezará pola lectura da valoración asignada 
aos elementos da oferta que deban ponderarse en función de xuizos de valor, 
abríndose, posteriormente os sobres ou arquivos electrónicos e dando a coñecer o 
contido dos mesmos. 
e) Na valoración deberá terse en consideración ao disposto no artigo 30 do Real 
Decreto 817/2009, de 8 de Maio. 
f) A mesa de contratación, poderá solicitar cantos informes considere oportunos, con 
carácter previo a realizar a proposta de adxudicación, a persoal técnico cualificado 
tanto pertencente ó Concello de Cabana como persoal externo. 
  
21.- Adxudicación provisional e definitiva. 
O órgano de contratación acordará a adxudicación provisional, en resolución motivada 
que conterá tódolos pronunciamentos precisos sobre a inadmisión ou rexeitamento de 
proposicións e a selección da empresa adxudicataria, e que deberá notificarse ós 
candidatos ou licitadores e publicarse no Boletín Oficial da Provincia ou no perfil do 
contratante do Concello. 
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A adxudicación, que será motivada, acomodarase á proposta, salvo que esta se fixera 
con infracción do ordenamento xurídico ou cando mediase baixa desproporcionada ou 
temeraria. A tales efectos, o órgano de contratación poderá facer uso da facultade de 
requerimento de aclaracións ou documentación complementaria áque se refire o art. 22 
do RD 1098/2001. 
O órgano de contratación non poderá declarar deserta a licitación se existe algunha 
oferta admisible de acordo cos criterios que figuran neste prego, e salvo que se 
presuma fundadamente que a proposición económicamente máis vantaxosa non pode 
ser cumprida como consecuencia da inclusión na mesma de valores anormais ou 
desproporcionados. 
A elevación a definitiva da adxudicación provisional non se poderá producir antes de 
que transcorran quince días hábiles (dez de acordarse a tramitación de urxencia) 
contados desde o seguinte a aquél no que se publique a adxudicación provisional. 
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá presenta-la documentación 
xustificativa de que se atopa ó corriente no cumprimento das súas obrigas tributarias e 
coa Seguridade Social, así como constitui-la garantía definitiva. 
O empresario que resulte adxudicatario provisional, deberá constituir unha garantía 
dun 5% do importe da adxudicación, excluido o IVE, na Caixa Xeral da Corporación e 
dentro dos quince días hábiles a que se refire o apartado anterior. Poderá constituírse 
en calquera das formas previstas no art.84 LCSP, e segundo os arts 55 e seguintes do 
RD 1098/2001. O incumprimento deste requisito, por causa imputable ó concesionario, 
poderá dar lugar á resolución do contrato.  
Para o caso de que a adxudicación a unha Unión Temporal de Empresas deberán estas 
acreditar a súa constitución en escritura pública, e aportar o NIF asignado á 
Agrupación de Empresas. Asimesmo, deberán nomear un representante ou apoderado 
único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as 
obrigacións que do contrato se deriven ata a extinción do mesmo, sen prexuízo da 
existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagos de 
contía significativa. 
En todo caso a empresa adxudicataria deberá proceder á designar un representante na 
obra. Esta representación deberá ter unha cualificación suficiente para a comprensión e 
transmisión das ordes da dirección facultativa. 
Aos efectos de acreditar o persoal xa existente ou de nova contratación que a empresa 
adxudicataria vai destinar á execución do contrato, terá que presentarse antes da 
adxudicación definitiva, relación nominal de tódalas persoas a empregar na execución 
da obra e cargo que ocupan con copia do contrato de traballo. No caso de que se trate 
de persoal desempregado de nova contratación poderá cumprirse este requisito no 
prazo máximo de 15 días a contar desde a notificación da adxudicación definitiva. 
 De ser necesario a contratación de novo persoal durante a execución da obra, ou de 
substituír o existente, deberá aportarse toda a documentación xustificativa de terse 
cumprido os requisitos sinalados. 
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Sen prexuízo do anterior, a Administración poderá solicitar ao contratista, en calquera 
momento a documentación que considere necesaria a efectos de verificar o 
cumprimento desta condición especial de execución. 
A adxudicación provisional elevaráse a definitiva dentro dos dez días hábiles 
seguintes a aquel no que expire o prazo de quince días hábiles  (dez no caso de 
tramitación urxente) sinalados na cláusula anterior, sempre que o adxudicatario teña 
presentado a documentación sinalada e constituido a garantía definitiva. Será 
motivada, e notificarase ós candidatos ou licitadores. Asimesmo, ó se-lo seu importe 
superior ós 100.000 euros, publicarase no BOP e DOG. 
  No caso de que o adxudicatario non presentara esta documentación ou a 
garantía definitiva, a Administración poderá efectuar unha nova adxudicación 
provisional ó licitador ou licitadores seguinte a aquel, pola orde na que quedaran 
clasificadas as súas ofertas, sempre que fose posible e o novo adxudicatario teña 
prestado a súa conformidade, en cuxo caso, se concederá a este un prazo de dez días 
hábiles para cumprimenta-lo sinalado nas cláusulas anteriores. 
 

22.- Outras obrigas do adxudicatario. Formalización do contrato.  
 A empresa seleccionada, así mesmo, deberá de efectúa-lo pagamento dos gastos 
derivados da contratación que lle correspondan. 
Cumprido-los anteriores requisitos, a Administración e o contratista formalizarán o 
contrato en documento administrativo, dentro dos 10 días hábiles seguintes ó de 
notificación da adxudicación definitiva, constituíndo título suficiente para acceder a 
calquera rexistro. Non obstante o anterior, dito contrato administrativo poderá elevarse 
a escritura pública a pedimento do contratista e ó seu custo. O contratista, ademais do 
contrato, deberá asina-lo prego de cláusulas administrativas particulares.  
 Nos casos de incumprimento da obriga precisada nesta cláusula por parte da 
empresa proposta ou adxudicataria, o contrato poderá resolverse, de se-lo caso, e 
adxudicarase á seguinte oferta máis vantaxosa. 
 
23. Responsable do contrato, dirección da obra e delegado da obra.  
O órgano de contratación poderá designar unha persoa responsable do contrato 
conforme se establece no  artigo 41 da Lei de contratos do sector público.  
O Director de obra que se designe polo órgano de contratación exercerá as funcións de 
dirección, inspección, comprobación e vixilancia necesarias para a correcta execución 
da obra contratada.O Director das obras poderá estar auxiliado polo persoal que o 
órgano de contratación designe.  
 
24. Comprobación do replanteo e programa de traballos.  
No prazo de quince días naturais como máximo, contados a partir da data de 
formalización do contrato deberá realizarse a comprobación do replanteo e extenderse 
o acta relativa á mesma.  
O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado 
polo órgano de contratación. Dito programa deberá presentarse no prazo non superior 
a quince días naturais dende la formalización do contrato e desenvolverá o presentado 
coa súa proposición, que no poderá modificar ningunha das condicións contractuais. Á  
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vista do mesmo, o órgano de contratación resolverá sobre a súa aplicación, 
incorporándose ó contrato.  
 
25. Plan de seguridade e saúde no  traballo.  
No prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o 
contratista presentará ó Órgano de contratación o Plan de seguridade e saúde no 
traballo, que será informado no prazo de cinco días naturais sobre a procedencia da 
súa  aprobación.  
En todo caso, o prazo máximo para a aprobación do Plan de seguridade e saúde no 
traballo será dun mes dende a firma do contrato. Si, por incumprir o contratista os 
prazos indicados no parágrafo anterior, non fora posible empezar as obras ó recibir 
autorización para o inicio das mesmas, non poderá reclamar ampliación algunha de 
prazo por este motivo.  
 
26. Prazos.  
O adxudicatario estará obrigado ó cumprimento do prazo total fixado para a 
realización do contrato, así como dos prazos parciais que, no seu caso, se estableceran, 
que comezarán a contar para o adxudicatario a partir do día seguinte á firma do acta 
de comprobación do replaneo.  
 
27. Réxime de pagos.  
O pago se efectuará mediante certificacións mensuais dos traballos efectuados que se 
abonarán de conformidade co establecido nos artigos 200 y 215 da Lei de Contratos do 
Sector Público e 147 e seguintes do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas.  
De conformidade co disposto no artigo 9.5 del Real Decreto-Lei 9/2008, de 28  de 
Novembro, os concellos terán a obrigación de abonar ós contratistas o prezo das obras 
dentro dos trinta días naturais seguintes á data de expedición das certificacións de obra 
ou dos correspondentes documentos que acrediten a realización parcial ou total do 
contrato.  
O contratista poderá desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista para 
que as obras se executen no prazo ou prazos contractuais, salvo que, a xuicio da 
Dirección das obras, existiesen razóns para estimalo inconveniente. Sen embargo, non 
terá dereito a percibir en cada ano, calquera que sexa o importe do executado o das 
certificacións expedidas, maior cantidade que a consignada na anualidade 
correspondente. As certificacións así expedidas só devengarán intereses por demora 
dende a data sinalada no  artigo 152 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas.  
O contratista terá dereito a percibir tamén abonos a conta nos termos establecidos nos 
artigos 200.3 da Lei de Contratos do Sector Público e 155 e 156 do Regulamento. En 
todo caso, se le esixirá a constitución de garantía en forma de aval, ou outra admitida 
pola Lei.  
 
28. Condicions especiais de execución.  
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Será condición de execución do contrato a que se refire este prego, de conformidade co 
disposto no artigo 9.2 do Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de novembro, que o novo 
persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en   
situación de desemprego.  
Será condición de execución executar a obra cumprindo estrictamente a lexislación 
sobre prevención de riscos laborais, de tal forma que, sen perxuicio das 
responsabilidades en que se poida incurrir por infracción de ditas normas, se 
entenderá incumprido de maneira esencial o contrato cando con ocasión da execución 
da obra e no período de un ano se impoña pola Autoridade laboral, mediante 
resolución definitiva en vía administrativa, dos sancións moi graves por 
incumprimento da lexislación sobre prevención de riscos laborais.  
  
29. Penalidades.  
Se impondrán penalidades ó contratista cando incurra  nalgunha das causas previstas a 
continuación:   
a) Por incumprimento das condicións especiais de execución. O incumprimento de 
calquera das condicións de execución establecidas  neste prego dará lugar á imposición 
ó contratista das seguintes penalidades:  
- Como regra xeral, a súa contía será un 1% do importe de adxudicación do contrato, 
salvo que, motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é 
grave ou moi grave, en cuxo caso poderán alcanzar ata un 5% ou ata o máximo legal do 
10%, respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para 
valorar a gravidade.  
- Faranse efectivas mediante deducción das cantidades que, en concepto de pago total 
ou parcial, deban abonarse ó contratista, ou sobre a garantía, conforme o artigo 196.8 
da Lei de Contratos do Sector Público.  
O cumprimento polo adxudicatario das condicións especiais de execución poderá 
verificarse polo órgano de contratación en calquera momento durante a execución do 
contrato e, en todo caso, se comprobará ó tempo da recepción das obras.  
Cando o incumprimento se refira á contratación de persoal nos termos indicados na 
cláusula anterior, será considerada como infracción moi grave ós efectos previstos no 
artigo 102.2 da Lei de Contratos do Sector Público sempre que o incumprimento 
supoña  unha contratación de nova man de obra que non se encontrase en situación de 
paro superior ó 50 % do total da contratada como nova.  
b) Por cumprimento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumprimento 
defectuoso nos seguintes termos:  
- Si, ó tempo da recepción, as obras non se atoparan en estado de ser recibidas por 
causas imputables ó contratista.  
- Como regra xeral, a súa contía será un 1% do orzamento do contrato, salvo que, 
motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi 
grave, en cuxo caso poderán alcanzar ata un 5% ou ata o máximo legal do 10%, 
respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a 
gravidade.  
- En todo caso, a imposición das penalidades non eximirán ó contratista da obrigación 
que legalmente lle incumbe en canto á reparación dos defectos.  
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c) Por incumprir criterios de adxudicación. Se impondrán ó contratista penalidades 
por incumprir os criterios de adxudicación nos seguintes termos:   
- Si, durante a execución do contrato ou ó tempo da súa recepción, se aprecia que, por 
causas imputables ó contratista, se incumprira algún ou algúns dos compromisos 
asumidos na súa oferta, en especial os relativos ó volume de man de obra a utilizar na  
execución do contrato.  
- Para considerar que o incumprimento afecta a un criterio de adxudicación será 
preciso que ó descontarse un 25 por 100 da puntuación obtida polo contratista no 
criterio de adxudicación incumprido, resultara que a súa oferta no fora a mellor 
valorada.  
- Como regra xeral,  a súa  contía será un 1% do orzamento do contrato, salvo que, 
motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi 
grave, en cuxo caso poderán alcanzar ata un 5% ou ata o máximo legal do 10%, 
respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a 
gravidade.  
d) Por demora. Cando o contratista, por causas que le foran imputables, incurrese en 
demora, tanto en relación co prazo total como con os prazos parciais establecidos, se 
estará ó disposto no artigo 196 da Lei de Contratos do Sector Público en canto á 
imposición destas penalidades.  
 
30. Subcontratación.  
A subcontratación se rexerá polo disposto na Lei de Contratos do Sector Público (arts. 
210 e 211) e na Lei 32/2006, de 18 de Outubro, Reguladora da subcontratación no 
sector da construcción.  
En todo caso, e de conformidade co que dispón no artigo 9.5 do Real Decreto-Lei 
9/2008, de 28 de novembro, os contratistas deberán abonar ós subcontratistas o prezo 
pactado polas prestacións cuxa realización lles encomendara no prazo máximo de 
trinta días naturais, computado dende a data de aprobación polo contratista principal 
da factura emitida polo subcontratista ou subministrador.  
Cando o contratista incumpra as condicións para a subcontratación establecidas no 
artigo 210.2 da Lei de Contratos do Sector Público ou o límite máximo especial 
establecido para a subcontratación se impondrá a penalidade regulada no artigo 210.3, 
con suxeción ó seguinte:  
- Se fará efectiva mediante deducción das cantidades que, en concepto de pago total ou 
parcial, deban abonarse ó contratista, ou sobre a garantía, conforme ó artigo 196.8 da 
LCSP.   
- Como regra xeral, a súa contía será un 5% do importe do subcontrato, salvo que, 
motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi 
grave, en cuxo caso poderá alcanzar ata un 10% ou ata o máximo legal do 50%, 
respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a 
gravidade.  
 
31. Cumprimento do contrato.  
 
 
 



 18 

 
 
 
 
 
A recepción do contrato se rexerá polo establecido no artigo 218 da Lei de Contratos do 
Sector Público e nos artigos 163 e seguintes do Regulamento Xeral da LeI da Contratos 
das Administracións Públicas.  
Ó tempo da recepción se comprobará en particular o cumprimento polo contratista das 
seguintes obrigacións:  
1- O despexe final das obras, debendo o contratista haber restituído a súa situación 
inicial as zoas afectadas polas obras e non ocupadas por elas.  
2- O cumprimento non defectuoso do contrato  
3- O cumprimento dos criterios de adxudicación.  
4- O  cumprimento das condicións de execución.  
Durante a execución do contrato a empresa adxudicataria informará ó órgano de 
contratación mediante a presentación da correspondente declaración acreditativa dos 
postos de traballo creados así como das altas de novos traballadores e das baixas que se 
produzan.  
 
32. Resolución del contrato.  
A resolución do contrato se rexerá polo establecido con carácter xeral nos artigos 205 a 
208 da Lei de Contratos do Sector Público e específicamente para o contrato de obras 
nos artigos 220 a 222 de dita Lei, así como nos artigos 109 a 113 e 172 do Regulamento 
Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas.  
En particular se considerará causa de resolución do contrato o suposto de 
incumprimento da condición de execución establecida na cláusula 28 no seu primeiro 
paragrafo cando este deba considerarse como moi grave de conformidade co 
establecido na cláusula 29.1 no seu último parágrafo.  
En todo caso en caso de resolución do contrato por causa imputable ó contratista se 
estará ó disposto no artigo 208.4 da Lei.  
 
33. Prazo de garantía.   
O prazo de garantía será o ofertado polo adxudicatario que en todo caso será como 
mínimo de un (1) ano e comezará a partir da data da recepción.  
Durante este prazo se aplicará o establecido no artigo 167 do Regulamento Xeral da Lei 
de Contratos das Administracións Públicas en canto ás obrigacións do contratista, así 
como no relativo á facultade da Administración de, en caso de incumprimento, 
executar a costa de aquel os traballos necesarios para a conservación da obra.  
Todos os gastos que se ocasionen pola conservación das obras durante o período de 
garantía serán de conta do contratista non tendo dereito a ningunha indemnización por 
este concepto. Se exceptúan os danos ocasionados na obra por forza maior, que serán 
soportados pola Corporación, si ben ésta terá a facultade de esixir ó contratista que 
realice as obras de reparación.  
 
34. Liquidación  
Transcorrido o prazo de garantía a que se refire a cláusula anterior se procederá á 
liquidación do contrato conforme ó disposto no artigo 179 do Regulamento Xeral da 
Lei de Contratos das Administracións Públicas.  
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35.-Carteis de obra:  
De conformidade coa disposición adicional sexta do Real Decreto – Lei 13/2009, de 26 
de outubro, e a Resolución de 20 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial, por la que se publica el modelo y las condiciones técnicas del cartel anunciador que 
debe instalarse en las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre. O contratista 
quedará obrigado á colocación dun cartel seguindo o modelo es as condicións técnicas 
establecidas nas citadas disposicións.  
O importe do cartel así como a totalidade dos gastos xerados como consecuencia da 
colocación do cartel citado serán de conta íntegra do contratista. 
O cartel ubicarase no exterior da obra, en sitio visible, preferentemente na fachada da 
obra ou no cerramento da mesma. 
En aqueles supostos nos que unha obra teña distintas ubicacións, fixarase no lugar de 
maior importancia por importe da obra proxectada. 
 
36.-Gastos de conta do adxudicatario 
Serán de conta do adxudicatario a totalidade dos gastos derivados das publicacións 
necesarias así como quedará obrigado ao pagamento de tódalas taxas e tributos que 
sexan establecidos nas Ordenanzas Municipais, incluída a taxa pola formalización do 
contrato administrativo. 
 
37 Xurisdicción.  
As cuestións que poidan plantexarse durante o desenvolvemento do contrato serán 
resoltas polo órgano de contratación. Os acordos adoptados para a súa resolución 
pondrán fin á vía administrativa, e poderán ser impugnados ante a Xurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I 
PROPOSICIÓN  
 
D. ...................................., veciño de ……………...., con domicilio en 
…………………………………..., provisto de D.N.I. núm.............., en nome propio ou no de 
.………………………………………..(cuxa representación acredita co poder bastante que 
acompaña) enterado do Proxecto da obra para ____________________________, Prego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, Prego de Prescripcions Técnicas e demáis documentos 
do expediente para adxudicar, por procedemento aberto, o CONTRATO DE OBRA PARA  A 
EXECUICIÓN DA OBRA DE REFORMA DO PABELLÓN POLIDEPORTIVO E AMPLIACIÓN 
DO AUDITORIO. 
 
MANIFESTA QUE TOMA PARTE NA LICITACIÓN, a cuxos efectos fai constar: 
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1.-Que coñece e acepta íntegramente tódalas cláusulas dos pregos que van rexer o contrato, de 
cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas, así como o proxecto técnico. 
 
2.- Que ofrece o seguinte prezo polo obxecto do contrato: 
A) Prezo sen IVE …………… euros. 
B) Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ………..euros 
C) TOTAL (A + B)......................euros 
 
3.- Que se compromete a: 
� Realizar as obras obxecto do contrato nos termos do Proxecto Constructivo e o acta de 

replanteo sunseguinte e do Programa de Traballos que se presenta. 
� Realizar as obras nun prazo non superior a______días naturais  desde a data do acta de 

replanteo, o que implica reducir o prazo máximo de execución do contrato en ____días 
naturais. 

� Aportar para a execución do contrato _______ traballadores na plantilla actual  da 
empresa____________, a xornada completa e durante toda a duración do contrato e _____a 
xornada parcial. 

� Contratar ________ novos traballadores en paro a xornada completa e ______novos 
traballadores a xornada parcial. 

� Ofrecer como garantía o prazo de ____________meses (mínimo 12 meses). 
 
4.- Que acompaña a esta proposición, no sobre 2,  documentación relativa ós criterios de 
valoración que deban evaluarse mediante a aplicación dunha fórmula en aplicación do sinalado 
na cláusula 13 apartado B (Sobre nº 2) do prego de cláusulas administrativas particulares. 
 
-----, --- de ----- de -----------. 
O Licitador (asinado e selado) 
 

 

 
ANEXO II 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D./Dª....................................................................................................................., maior de 
idade, con domicilio en ......................................................................... 
c/............................................. nº............, con DNI……..............., actuando en nome propio 
(ou en representación de.................................................................................) no  
procedemento de adxudicación do contrato de obras de……………………. 
 
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: non atoparse comprendido él, (ou a 
empresa e os seus administradores e órganos de dirección) en ningún dos supostos de 
incapacidade ou prohibición para contratar previstos no Art. 49 e 130.1 c) da Lei 
30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, así como estar ó corrente do 
cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas 
disposicións vixentes, (nos termos dos artigos 49 d), 130 c) e 135.4 da L.C.S.P. e 13, 14 e 
15 do R.G.C.A.P.), comprometéndose no caso de resultar proposto adxudicatario do 
contrato, a presentar as xustificacións acreditativas de tales requisitos no prazo 
legalmente establecido. 
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Asi mesmo declara baixo a súa responsabilidade  non ter pendente de pago (él ou a 
persoa xurídica que representa) ningunha débeda no período executivo co Concello de 
Cabana de Bergantiños. 
 
Lugar, data e firma do propoñente. 
Nome e apelidos da persoa que asina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabana de Bergantiños 17 de marzo de 2.010. 

O Alcalde. 

 

 

Asdo. José Muíño Domínguez. 


