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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A 
CONTRATACIÓN, CON PROCEDEMENTO ABERTO E MÚLTIPLES CRITERIOS 
DE ADXUDICACIÓN, DO SERVIZO DE REDACCIÓN DO PLAN XERAL DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS. 
I.- OBXECTO E RÉXIME XURIDICO DO CONTRATO 
O obxecto deste contrato é a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de 
Cabana de Bergantiños, conforme ao prego de prescripcións técnicas que figura unido ao 
expediente e que foi aprobado pola Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo o 
día 14//09/2010. 
 
O art.. 84 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, 
establece que a redacción dos instrumentos de planeamento urbanístico efectuarase por 
facultativos con titulación universitaria de segundo e terceiro ciclo, Así mesmo esixe que o 
equipo redactor do Plan Xeral estea formado por tres especialistas con titulación universitaria de 
segundo e terceiro ciclo dos que polo menos un deles terá que ser arquitecto, enxeñeiro de 
camiños, canais ou portos. O Concello carece de medios técnicos e persoais suficientes para 
darlle cumprimento o disposto no citado art. 84 da Lei 9/2002 e garantir simultáneamente o 
funcionamento dos servizos administrativos, facéndose polo tanto necesario a contratación da 
elaboración do proxecto de plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cabana de 
Bergantiños. 

A CPA do contrato é 71.11.3 e a CPV é 71410000-5 
 
O contrato que se pretende adxudicar ten carácter administrativo e se encadra na categoría do 
contrato administrativo típico de "servizo", regulado, básicamente, no Capítulo V, título II do 
Libro IV do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de noviembre, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en adiante TRLCSP) 
O contrato rexerase polo establecido neste prego e no prego de prescrícións técnicas; no 
TRLCSP; polo Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 
Xeral da lei de contratos das administracións públicas (RCAP); e demais disposicións sectoriais 
de aplicación. 
O contrato adxudicarase polo procedemento aberto na forma prevista nos artigos 157 ao 161 da 
TRLCSP. 
É ademais vontade desta Entidade Local a aprobación do planeamento no mínímo tempo 
posible, sen dilacións indebidas, máis aló das ímputables á propia tramitación, forza maior ou 
aos trámites que se leven a cabo noutras instancias administrativas; por iso, establécense neste 
prego penalidades por demora na execución dos traballos, que teñen a súa base no artigo 212 do 
TRLCSP e que respostan, ademais, ao puro equilibrio contractual como consecuencia do 
establecemento das posibilidades de modificación e revisión que poídan xurdir no marco da 
execución do contrato e que soen xerar as maiores tensións que en nada benefician ao interese 
público ao que responde esta licitación. 
Estima este concello que o contrato non debe ter por obxecto única e exclusivamente a 
redacción do PXOM, senón tamén a asistencia para facer posible que a redacción do documento 
adquira eficacia e vixencia.  
En caso de contradicción entre o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de 
prescripcións técnicas prevalecerá o primeiro. 
Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade 
contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este concello conta co 
perfil do contratante ao que se terá acceso na páxina web: www.concello-cabana.es 
II. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
O órgano competente para a contratación é a Alcaldía, de conformidade co establecido na 
Disposición Adicional Segunda do TRLCSP. A Alcaldía ten a facultade de adxudicar o contrato 
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administrativo e, en consecuencia ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dúbidas 
que xurdan na súa execución, modificalo e acordar a súa resolución, con suxeición á normativa 
aplicable. 
Os acordos que a este respecto dite serán executivos, sen prexuízo do dereito do contratista a 
súa impugnación perante a xurisdición competente. 
III. PREZO DO CONTRATO E FINANCIAMENTO 
O valor estimado do contrato é de 139.830,51 €. O IVE é de 25.169,49 €. A contía total do 
contrato é de 165.000,00 €. 
Para todos os efectos entenderase que nas ofertas e nos prezos aprobados están incluidos todos 
os gastos que o adxudicatario debe facer para cumprir as prestacións contratadas, como son os 
xerais, publicacións, financeiros, seguros, transporte e desprazamentos, honorarios do persoal o 
seu cargo e toda clase de tributos, sen que podan ser repercutidos como partida independente. 
O contrato financiase coa subvención concedida pola Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas, mediante resolución de data de 1 de xuño de 2010 da Secretaria 
Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, ao abeiro da Orde de 02 de marzo de 2010, 
pala que se regula a concesión de subvencións aos concellos de Galicia para a redacción de 
instrumentos de planeamento urbanístico durante o ano 2011; e aportación municipal nas 
seguintes cantidades: 
APORTACIÓN CONSELLERIA (100% ata máximo de 115.020 €) APORTACIÓN 
MUNICIPAL (49.980 €) 
A aplicación orzamentaria das obrigas económicas que se derivan do cumprimento deste 
contrato é a 2012.0.151.4R.22706; tendo en conta que se trata dun gasto plurianual, dito 
orzamento financiarase conforme ao disposto no artigo 174 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
de 5 de maio, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais e o 
artigo 79 e seguintes do Real Decreto 500/1990, advertindo que a autorización ou realización 
dos gastos de carácter plurianual quedará subordinado ó crédito que para cada un dos exercicios 
se autoricen nos respectivos orzamentos. 
O pagamento do contrato realizarase de acordo co seguinte cronograma de execución e 
aboamento, sen prexuizo de que as baixas na licitación produzan a actualización dos valores de 
acordo coas porcentaxes expresadas: 
 
FASE DO TRABALLO IMPORTE PORCENTAXE 

 
Sinatura Contrato de 
redacción 

33.000,00 20% 

Entrega dos documentos para 
remisión do expediente para 
informe previo a aprobación 
inicial 
 

33.000,00 20% 

Presentación do documento 
para aprobación inicial 

33.000,00 20% 

Presentación do documento 
para aprobación Provisional 

33.000,00 20% 

Presentación do documento 
para aprobación definitiva 

33.000,00 20% 

TOTAL 165.000,00 20% 
 
O pago do prezo do contrato realizarase mediante pagos parciais por cada unha das fases de 
execución do contrato descritas anteriormente. Devanditos pagos parciais faranse previa 
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presentación das facturas correspondentes e a realización dos tramites regulamentarios polo 
Servicio de Intervención-Tesoureria. 
IV.- EXECUCIÓN DOS TRABALLOS 
O contrato executarase con suxeición ao establecido neste prego de cláusulas administrativas e 
no prego de prescripcións técnicas que aprobou a Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo o día 14/09/2010, e de acordo coas instrucciones que, en intepretación do contrato, 
dé o Director do contrato ou/e o órgano de contratación ao contratista. Asemade, o contrato 
executarase co debido respecto á lexislación de contratos do sector público e ao resto da 
normativa que lle sexa de aplicación 
O contratista respectará a lexislación laboral e da seguridade social nas relacións co seu persoal. 
Non existirá vinculación ou relación laboral ou similar de ningún tipo entre o persoal do 
contratista e o concello. 
O contratista será responsable da calidade técnica dos traballos que desenvolva e das prestacións 
e servizos realizados, así como das consecuencias que se deduzan para o concello ou para 
terceiros das omisións, erros, métodos inadecuados ou conclusións incorrectas na execución do 
contrato. 
O contrato será executado a risco e ventura do contratista adxudicatario e de acordo coas 
instrucións que de o órgano de contratación ao contratista para a súa interpretación. Para as 
incidencias que poidan xurdir no seu cumprimento estarase ao disposto na lexislación 
contractual do Sector público. 
O contratista deberá iniciar os traballos ao día seguinte da formalización do contrato e ademais, 
nomeará un interlocutor co concello, que xunto co director do equipo poderán ser requiridos 
para a realización de reunións co concello. 
Para os efectos de seguimento da elaboración dos traballos, o adxudicatario facilitaralle, ao 
persoal que designe o concello, a visita e exame de calquera fase dos traballos, e presentará no 
concello os informes pertinentes sobre o seu desenvolvemento, cando sexan solicitados. 
Dentro do obxecto do contrato enténdese expresamente incluída a obriga do contratista de 
informar todas e cada unha das alegacións que podan ser plantexadas (fundamentalmente 
durante o período de información pública) durante o proceso de tramitación do Plan Xeral. 
 
Sen prexuizo dos informes municipais que correspondan antes de calquera fase de aprobación, o 
contratista adxudicatario quedará obrigado a emitir informe técnico e xurídico do Plan sometido 
a aprobación. Nestes informes recollerase se o plan sometido a aprobación conta con toda a 
documentación esixida legalmente, recabou todos os informes sectoriais precisos, autorizacións 
etc... que resulten preceptivos e se foi seguida a tramitación legalmente establecida para a súa 
aprobación. Tamén recollerá o pronunciamento expreso do carácter ou non de modificación 
substancial de calquera variación que se produza no plan, con respecto a aquel que foi obxecto 
de información pública. 
 
Inclúese dentro da execución deste contrato o mantemento de cantos contactos, entrevistas, 
reunións, asistencias a comisións informativas ou doutro tipo, que sexan precisos realizar coas 
diferentes persoas, entidades ou organismos que dalgún xeito inflúan ou participen no proceso 
de aprobación do plan. 
Asemade, o adxudicatario virá obrigado a dispoñer, como mínimo, durante os períodos de 
exposición pública, en horario de mañá e tarde, con un mínimo de oito horas diarias, dunha 
persoa destacada nos locais municipais co fin de que informe aos particulares da documentación 
que se expón, os trámites do procedemento, lles faciliten copias e demais similares.O horario e 
os locais onde se realizará a atención ao público serán os que determine o órgano de 
contratación. 
Neste senso, as persoas destacadas deberán ter coñecementos dos extremos anteriores, do termo 
municipal, da súa ordenación urbanística actual e da proxectada, para facilitar unha información 
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axeitada aos interesados, e contar cos equipos e recursos materiais necesarios para a realización 
de dita tarefa de información. 
Os traballos serán presentados, en cada unha das súas fases, por sextuplicado exemplar. Os 
traballos redactaranse en galego. Do documento final presentarase, ademáis, unha tradución ao 
castelán. 
Unha vez recibido o contrato, e durante o período de garantía, seguirá sendo obriga do 
contratista emitir os informes técnicos e  xurídicos que resulten necesarios en relación cos 
recursos que podan presentarse contra o plan. 
V. PRAZO DE EXECUCIÓN 
O contrato terá unha duración máxima de catro anos a contar dende o día seguinte a data da súa 
formalización. 
Estes catro anos son o prazo para a completa execución do contrato. O contratista estará tamén 
obrigado ao cumprimento dos prazos parciais recollidos neste prego, sen prexuízo de que se 
adapten á oferta do adxudicatario en canto ao desglose das fases e prazos de tramitación. 
Dentro dos prazos previstos neste prego xa se inclúe o período de tempo en que o concello deba 
permanecer á espera de procesos de información pública ou consultas, informes, autorizacións, 
comunicación, etc., que resulten necesarias. 
Non obstante e na liña co sinalado no parágrafo seguinte, non prexudicarán ao contratista as 
demoras de organismos na emisión dos seus informes ou documentos por enriba do que legal ou 
regulamentariamente lles resultase obrigatorio. En consecuencia, implicarán a correlativa 
ampliación do prazo parcial correspondente e, no seu caso, do prazo total, se efectivamente 
ocasionou demora no cumprimento da fase parcial. 
Dado o caracter suficientemente folgado dos prazos previstos (tanto do prazo total como dos 
parciais), non será admisible ningunha demora por parte do contratista, salvo que a demora estea 
plenamente xustificada e non sexa imputable ao contratista. Neste caso, será tamén obrigatorio 
para o contratista que avise ao concello, previamente e por escrito, sinalando a duración da 
demora, e as causas debidamente xustificadas. No caso de que o concello aprecie que existe 
xusta causa invocada polo contratista, acordarase a modificación das fases de execución, sen 
que se entenda que se produce unha modificación do contrato. 
O incumprimento dos prazos parciais ou do total, por causa imputable ao contratista, 
determinará a imposición das penalidades recollidas neste prego. 
VI. PRÓRROGA DO CONTRATO 
O artigo 303 do TRLCSP establece que os contratos de servizos terán unha duración máxima de 
catro anos, coas condicións e limites establecidos nas respectivas normas orzamentarias das 
Administracións Públicas, se ben poderá preverse no mesmo contrato a súa prórroga por mutuo 
acordo das partes antes da finalización de aquél, sempre que a duración total do contrato, 
incluidas as prórrogas, non exceda de seis anos, e que as prorrogas non superen, aislada ou 
conxuntamente, o prazo fixado orixinariamente, polo que por razóns de forza maior o presente 
contrato podera prorrogarse de conformidade con este precepto legal por un periodo máximo de 
un dous anos. 
VII. REVISIÓN DE PREZOS. 
Non se admitirán revisións de prezos nen no caso de que durante a vixencia do contrato sexa 
modificada a normativa urbanística, quedando obrigado o adxudicatario a adaptar os traballos 
que estivesen realizados á nova normativa, calquera que sexa a fase en que se atopen, agás que 
isto supoña unha modificación substancial das prestacións que implique a modificación do 
contrato de conformidade co establecido na seguinte clausula e no TRLCSP 
VIII. MODIFICACIÓNS 
De conformidade co establecido no artigo 219 e no título V do Libro I do TRLCSP este contrato 
administrativo só poderá ser modificado por razóns de interese público de acordo co previsto no 
artigo 107 do TRLCSP, e de acordo co procedemento regulado no artigo 211 de devandito texto 
legal. 
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De acordo co artigo 107 a modificación deste contrato so se poderá efectuar cando se xustifique 
suficientemente a necesidade de axustar a prestación a especificaciónss técnicas, ambientais, 
urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á adxudicación do 
contrato. 
 
Neste suposto, a modificación do contrato non poderá alterar as condicións esenciais da 
licitación e adxudicación, e deberá limitarse a introducir as variacións estritamente 
indispensables para responder á causa obxectiva que a faga necesaria. 
Entenderase que se alteran as condicións esenciais de licitación e adxudicación do contrato nos 
seguintes casos: 
a. Cando a modificación varíe substancialmente a función e características esenciais da 
prestación inicialmente contratada. 
b. Cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, tal e como esa 
relación quedou definida polas condicións da adxudicación. 
c. Cando para a realización da prestación modificada fose necesaria unha habilitación 
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicións de solvencia 
substancialmente distintas. 
d. Cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, o 10 % do 
prezo de adxudicación do contrato; no caso de modificacións sucesivas, o conxunto delas non 
poderá superar este límite. 
e. En calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser coñecida previamente a 
modificación, concorresen ao procedemento de adxudicación outras interesados, ou que os 
licitadores que tomaron parte no mesmo presentasen ofertas substancialmente diferentes ás 
formuladas. 
As modificacións do contrato deberán formalizarse conforme ao disposto no artigo 156 do 
TRLCSP. 
De conformidade cos principios da contratación pública as modificacións poderán implícar a 
restauración xustificada do equilibrio económico contractual, de acordo co procedemento 
establecido no artigo 211 do TRLCSP, e 97 e 102 do RCAP. Asemade, as modificacións 
poderán implicar un aumento do período de execución se así o solicita o contratista de forma 
motivada. Nese caso, o concello decidirá, unha vez oído o contratista, o novo plan de etapas. 
IX. SUCESIÓN NA PERSOA DO CONTRATISTA 
A sucesión de empresa autorizarase nos supostos previstos no artigo 85 do TRLCSP. Se non 
puidese producirse a subrogación por non reunir a entidade á que se atribúa o contrato as 
condicións de solvencia necesarias resolverase o contrato, considerándose para todos os efectos 
como un suposto de resolución por culpa do adxudicatario. 
X. PENALIDADES 
O contratista está abrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa 
execución, asi como dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte do concello. 
Cando o contratista, por causas imputables a este, incorrera en mora respecto ao cumprimento, 
do prazo total ou dos prazos parciais, o concello poderá optar, indistintamente, pola resolución 
do contrato ou pola imposición de penalidades diarias. 
De acordo co disposto no artigo 212.4 da TRLCSP, establécense penalidades específicas polos 
incumprimentos deste contrato, dos que se deriven demoras na aprobación do planeamento. 
Así, e tendo en conta a especialidade do obxecto contractual e a vontade manifestada na 
cláusula primeira, o concello poderá impoñer penalidades a razón de 0,20 euros por cada 
1000,00 euros do prezo de adxudicación, por cada día de demora no cumprimento dos prazos de 
cada unha das fases sinaladas na cláusula XII. As penalidades impoñeranse por acordo do 
órgano de contratación, adoptado a proposta do responsable ou director de traballos do contrato 
se fora designado por parte do órgano de contratación. 
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O acordo será inmediatamente executivo. As penalidades faranse efectivas mediante a dedución 
nas facturas das cantidades que, en concepto de pagamento total ou parcial, deban aboarse ao 
contratista ou sobre a garantía que, se é o caso, se constituíse, cando non poidan deducirse das 
citadas facturas. 
De conformidade co establecido no artigo 99.2 do TRLCSP, no caso de que se fagan efectivas 
sobre a garantía as penalidades ou indemnización exisibles ao adxudicatario, este deberá 
repoñer ou ampliar aquela, na contia que corresponda no prazo de quince días dende a 
execución, incorrendo en caso contrario en causa de resolución. 
Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o 
órgano de contratación estará facultado para resolver o contrato ou acordar a continuidade na 
súa execución con imposición de novas penalidades. 
Para os efectos previstos nesta claúsula, reputaranse incumprimentos aqueles retrasos na 
realización e entrega dos traballos que sexan imputables exclusivamente ao contratista, e non a 
emisión de informes sectoriais (sempre que no sexa polo non cumprimento dos requerimentos), 
decisións da corporación ou aos cambios introducidos a instancia do Concello de Cabana de 
Bergantiños nos documentos inicialmente sometidos á consideración do concello polo equipo 
redactor, que non sexan obxecto de aprobación pola administración urbanística, sempre e cando 
o equipo redactor advertira por escrito ao concello do risco de non obter a conformidade da 
administración urbanística cos cambios que o concello quere introducir. 
 
XI. PAGO DO PREZO DE ADXUDICACIÓN 
O abono ao adxudicatario das abrigas económicas derivadas deste prego efectuarase mediante 
transferencia bancaria nos prazos e na forma establecida no cronograma de actuación, recollido 
na cláusula terceira deste prego ou, no seu caso, no contrato. O pago realizarase segundo o 
previsto na Lei 15/2010, do 5 de xullo. O pago requerirá a entrega no rexistro do concello da 
documentación requirida en cada fase, así como o exame e comprobación polos servizos 
técnicos municipais da adecuación dos traballos ás prescripcións legais e contractuais. A 
conformidade do concello co traballo realizado reflectirase mediante a sinatura da acta de 
recepción correspondente. No caso de que proceda o abono, o órgano competente aprobará as 
facturas presentadas polo contratista. O principio que rexerá os pagos ao contratista será o de 
servizo efectivamente realizado e recepcionado de acordo co establecido con anterioridade nesta 
cláusula e no resto dos pregos. 
XII. FASES DE EXECUCIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO 
As fases de execución do obxecto do contrato, descritas de xeito pormenorizado no prego de 
prescricións técnicas, son as seguintes, sen prexuízo de que se adapten á oferta do adxudicatario 
en canto ao desglose das fases e prazos 
de tramitación: 
Primeira Fase - Elaboración da información urbanística e o diagnóstico, e o documento de 
inicio para remitilo ao órgano ambiental: 
Recollida da información de toda índole precisa para a elaboración dos traballos, redacción e 
entrega do diagnóstico e dun anteproxecto de planeamento como documento de inicio, que terá 
por finalidade servir de orientación para a elaboración e avaliación ambiental do plan, e en 
consecuencia, conterá un estudo detallado do medio rural e do modelo de asentamento 
poboacional, a descrición e avaliación do sistema de núcleos que se propoña e do alcance, do 
contido e dos obxectivos da planificación, así como das propostas e alternativas formuladas: 
plazo máximo de oito meses dende o dia seguinte ao da sinatura do contrato. 
Dentro deste prazo máximo o equipo redactor, unha vez obtida a información urbanística da que 
dispón o concello, efectuará unha proposta ao concello para os efectos previstos no artígo 84.4 
da LOUG e presentará no concello o documento de inicio cos documentos indicados no prego 
técnico. O documento de inicio será revisado no concello e, unha vez constatado que a 
documentación é correcta emitirase o pertinente informe técnico, co que se entenderá cumprida 
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esta fase. Efectuado este trámite, o concelIo remitirá ao órgano ambiental o documento de 
inicio. 
Segunda Fase - Elaboración do informe de sustentabilidade ambiental e documento 
completo do PXOM para remitilo a informe previo a aprobación inicial: 
Unha vez recibido no concello o documento ambiental de referencia elaborado polo órgano 
ambiental, remitirase ao equipo redactor para que formule o informe de sustentabilidade 
ambiental atendendo aos criterios contados naquel documento e toda a documentación que 
integra o PXOM de acordo co previsto no artigo 61 da LOUG (ou norma substitutoria) e co 
prego de características técnicas e que sexa necesaria para que os servizos técnicos e xurídicos 
municipais poidan cumprir co trámite previsto no artigo 85.1 da LOUG (ou norma 
substitutoria): estes informe e documentación redactarase no prazo máximo de dous meses 
dende que o equipo redactor reciba o documento ambiental de referencia. Unha vez que a 
documentación se entregue no concello, será revisada polos servizos técnicos do concello e, 
unha vez constatado que a documentación é correcta, emitirase a pertinente informe técnico, co 
que se entenderá cumprida esta fase. Efectuado este trámite, o concelIo remitirá a Consellería o 
informe de sustentabilidade ambiental e o PXOM completo. 
Terceira Fase - Presentación do documento do PXOM para a súa aprobación inicial: 
Unha vez cumprimentada a tramitación do artigo 85.1 da LOUG e recibido no concello o 
informe do Conselleiro competente en materia de Urbanismo e Ordenación do Territorio, éste 
será enviado ao equipo redactor para que introduza as correccións ou modificacións necesarias e 
elabore a documentación corrixida para aprobación inicial: 
esta documentación deberá presentarse no concello no prazo máximo de dous meses dende que 
o equipo redactor reciba o informe da Consellería. Con esta documentación o equipo redactor 
deberá presentar a relación de organismos que deban emitir informe sectorial unha vez aprobado 
o expediente inicialmente. O concello validará a documentación presentada e emitirá o 
pertinente informe técnico co que se entendera cumprida esta fase. Efectuado este trámite, o 
PXOM xa correxido se elevará o Pleno municipal para a súa aprobación inicial, no seu caso. 
Cuarta Fase - Presentación dos Informes e Valoracións sobre as alegacións presentadas, 
informes de carácter sectorial e consultas do documento de referencia recibidas e 
propostas da súas estimacións ou desestimacións para a sua aprobación: 
O concello realizará, de seguido, os trámites previstos nos apartados 2 e 3 do artigo 85 da 
LOUG. Cumplimentada esta tramitación, remitirase o resultado da información pública e 
demais consultas e informes sectoriais e dos concellos limítrofes ao equipo redactor: no prazo 
máximo de dous meses dende a recepción, o equipo deberá emitir informe respecto do contido 
das consultas previstas no documento ambiental de referencia, informes sectorais e alegacións e 
propoñer a súa estimación ou desestimación, asi coma as modificacións que cumpriría 
introducir no PXOM. Conterá unha referencia expresa sobre a necesidade ou non de someter o 
planeamento a unha nova fase de información pública. 
O concello validará a documentación presentada e emitirá o pertinente informe técnico coa que 
se entenderá cumprida esta fase. Efectuado este trámite, as propostas plantexadas elevaranse o 
Pleno municipal para a sua aprobación, no seu caso. 
Quinta Fase - Elaboración da documentación do PXOM que incluía as Propostas 
aprobadas e da Memoria ambiental, para remitilo ao órgano ambiental: 
De acordo coas instrucións que para tal efecto lle indique o órgano municipal competente, o 
equipo redactor introducirá nos documentos do PXOM as modificacións derivadas das 
alegacións e consultas estimadas polo Pleno das presentadas no período de información pública, 
así como dos informes sectoriais emitidos, e redactará a documentación esixida no artigo 85.4 
da LOUG (en particular, a Proposta de Memoria Ambiental conforme co disposto no artigo 12 
da Lei 9/2006) para que o concello cumprimente o trámite previsto no dito artigo 85.4 da 
LOUG. Esta fase cumprimentarase no prazo máximo de dous meses dende que se remita ao 
equipo redactor a comunicación . 
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O concello revisará a documentación presentada e emitirá o pertinente informe técnico co que se 
entenderá cumprida esta fase. Efectuado este trámite, o concelIo remitirá ao órgano ambiental o 
documento do PXOM modificado e a Proposta de Memoria Ambiental. 
Sexta Fase - Presentación do documento para aprobación provisional: 
Unha vez recibido no concello a Memoria Ambiental elaborada polo órgano ambiental ou 
transcurrido o plazo para súa aceptación presunta, remitirase ao equipo redactor a mesma para a 
introducción nos documentos do PXOM dos cambios derivados das determinacións finais da 
Memoria Ambiental que deban incorporarse á proposta do plan, para o que se redactará un 
anexo sobre a adecuación a ditas determinacións. Esta fase cumprimentarase no prazo máximo 
de un mes dende que o equipo redactor reciba a Memoria Ambiental ou a comunicación da súa 
aceptación presunta. 
O concello revisará a documentación presentada e emitirá o pertinente informe técnico coa que 
se entenderá cumprida esta fase. Efectuado este trámite, o PXOM cos cambios derivados das 
determinacións finais da Memoria Ambiental xa incorporados á proposta do plan se elevará o 
Pleno municipal para a súa aprobación, no seu caso. 
Sétima Fase - Presentación do documento para aprobación definitiva: 
Tras ser remitido o Plan á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e 
pronunciada esta, no seu caso, nos termos do artigo 85.7 letras a) ou b) da LOUG, o equipo 
redactor deberá introducir as modificacións que resulten oportunas para acadar a aprobación 
definitiva completa do Plan. Este traballo efectuarase no prazo máximo de un mes a contar 
dende a recepción polo equipo redactor da comunicación da Conselleria. 
No caso de que as modificacións a introducir teñan o carácter de substanciais, o Concello 
decidirá (oído o contratista) o novo Plan de etapas que se estableza para a execución dos 
traballos que finalmente logren a aprobación definitiva do Plan. Esta eventualidade non suporá 
aumento do prezo do contrato. 
As previsións do parágrafo anterior serán tamén de aplicación no caso de que a aprobación 
definitiva fora denegada segundo o previsto no artigo 85.7.c) da LOUG. Non obstante, neste 
caso, o novo Plan de fases terá en conta que son máis as etapas precisas para a aprobación do 
Plan (segundo o previsto nos artigos 84 e 85 da LOUG). 
Todo isto, sen prexuízo da facultade de resolver o contrato por parte do concello. 
O concello revisará a documentación presentada e emitirá o pertinente informe técnico co que se 
entenderá cumprida esta fase. 
Oitava Fase - Documento final: 
Dende a comunicación ao adxudicatario da aprobación definitiva do PXOM, un mes. 
O concello revisará a documentación presentada e emitirá un acta de recepción final coa que se 
entenderá cumprido o contrato  e iniciarase o prazo de garantía do contrato. 
XIII. PRAZO DE GARANTÍA 
A garantía será devolta ou cancelada cando se produza o vencemento do prazo de garantía e 
cumprido satistactoriamente o contrato ou resolto este sen culpa do contratista, resultándolle de 
aplicación o disposto no artigo 112 da TRLCSP. 
O prazo de garantía será dun ano dende a recepción final do contrato, que se considerará 
producida coa sinatura da acta de recepción da documentación final. 
Unha vez recibido o contrato, seguirá sendo obriga do contratista emitir os informes técnicos e  
xuridicos que resulten necesarios en relación cos recursos que podan presentarse contra o plan. 
Esta obriga só se estenderá por un periodo dun ano a contar dende a acta de recepción do 
contrato, é dicir, durante o período de garantía. 
 
XIV. LUGAR DE ENTREGA 
O contratista deberá entregar os traballos no concello, a través do rexistro xeral, segundo os 
prazos de execución recollidos na cláusula XII deste prego. 
XV COMPROBACIÓNS DA CALIDADE 
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Ao tempo de recepción do obxecto do contrato, en cada unha das fases comprobarase o 
cumprimento de cada unha das cláusulas contidas tanto neste prego como no prego de 
prescripcións técnicas e asinarase a pertinente acta de recepción en sinal de conformidade co 
traballo entregado. 
XVI. GARANTÍA PROVISIONAL E DEFINITIVA 
Para tomar parte no concurso regulado neste prego non se esixirá garantía provisional conforme 
ao carácter potestativo da mesma, segundo dispón o artigo 103.1 do TRLCSP. 
A garantía definitiva será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o IVE. 
De acordo co artigo 99.3 do TRLCSP cando, como consecuencia dunha modificación do 
contrato, experimente variación o prezo do mesmo, deberá reaxustarse a garantía, para que 
garde a debida proporción co novo prezo modificado, no prazo de quince días contados desde a 
data en que se notifique ao empresario o acordo de modificación. 
XVII. PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN 
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto ao que poderá concorrer calquera 
interesado que reuna os requisitos de capacidade e solvencia para poder licitar e especificados 
neste prego, e dita adxudicación recaerá no licitador que, no seu conxunto, realice a proposición 
económicamente máis vantaxosa, segundo os criterios recollidos neste prego, sen atender 
exclusivamente ao prezo da mesma. 
XVIII.CAPACIDADE PARA CONTRATAR 
Están facultadas para contratar as persoas fisicas ou xurídicas, españolas e estranxeiras, que 
tendo plena capacidade de obrar, acrediten a correspondente solvencia económica, financieira e 
técnica e non estean incursas en ningunha das prohibicións do artigo 60 do TRLCSP. 
Asemade, poderán concorrer unións de empresarios que se constituan temporalmentee para o 
efecto, sen que sexa necesaria a formalización das mesmas en escritura pública ata que se 
efectue a adxudicación, no seu caso, ao seu favor. Os ditos empresarios responderán 
solidariamente ante o concello e deberán nomear un representante único da unión, debidamente 
apoderado. 
O artigo 84 da LOUG dispón que a redacción dos instrumentos de planeamento urbanístico 
efectuarase por facultativos con titulación universitaria de segundo e terceiro ciclo. Asemade, 
esixe que o equipo rcdactor do Plan Xeral esté formado por tres especialistas con titulación 
universitaria de segundo e terceiro ciclo dos que, polo menos, un deles terá que ser arquitecto/a 
ou enxeñeiro/a de camiños, canais e portos. 
XIX. PUBLICIDADE DA LICITACIÓN E PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS 
O prazo de presentación de proposicións para optar á adxudicación do contrato é de quince días 
naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do último anuncio de licitación no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña. As ofertas acompañaranse da documentación que se 
especifica neste prego. 
A partir do día seguinte ao da inserción do anuncio deste concurso no Boletín Oficial da 
Provincia da Coruña, os licitadores teran a súa disposición para o seu libre exame este prego e o 
prego de prescricións técnicas, de luns a venres en horario de nove a dúas no Rexistro Xeral. 
Asemade, estará a disposición de todos os interesados no perfil do contratante do órgano de 
contratación ao que pode accederse a través da dirección www.concello-cabana.es 
A documentación para participar no concurso entregarase no Rexistro de Entrada do ConceIlo 
de Cabana de Bergantiños ou será enviada por correo dentro do prazo sinalado para o efecto 
(Casa do Concello. A Carballa s/n Cesullas. Cabana de Bergantiños. A Coruña). Cando as 
proposicións se envíen por correo o licitador deberá xustificar a data de imposición do envío na 
oficina de correos e anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax 
ou telegrama no mesmo día. Sen concorrencia de ámbolos dous requisitos non será admitida a 
oferta si é recíbida polo órgano de contratación con posterioridade á data de termínación do 
prazo. T ranscorridos, non obstante, cinco días naturais contados a partires da indicada data sen 
terse recibido a oferta, esta non será admitida en ningún caso. 
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XX. CONTIDO E FORMA DAS PROPOSICIÓNS 
Os licitadores presentarán as súas ofertas en tres sobres pechados e asinados por eles mesmos ou 
persoa que os represente, nos que se indicará, o titulo do contrato do servizo, o  nome ou razón 
social, domicilio, teléfono, fax, todo isto de forma lexible e coa firma do licitador ou persoa que 
o represente. 
Os sobres conterán: o primeiro (A), a documentación administrativa esixida para tomar parte no 
concurso; o segundo (B), as referencias técnicas que xustifiquen a aplicación dos criterios de 
avaliación que dependen dun xuízo de valor; e o terceiro (C), a proposición económica, de 
valoración automática. 
Toda a documentación contida nos sobres deberá estar asinada; se estas tiveran mais dunha folla 
deberán presentarse grampadas ou encuadernadas. 
SOBRE A denominado "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA NA 
LICITACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO DE REDACCIÓN DO PLAN XERAL DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DECABANA DE BERGANTIÑOS” 
Contera os seguintes documentos que deberán de ser orixinais ou fotocopias compulsadas ante 
notario, ou o secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños ou funcionario en quen delegue. 
l. Portada, asinada pola persoa que asinará, no seu caso, o contrato, na que conste a 
empresa/equipo ao que representa, o número de teléfono e de fax, enderezo postal, correo 
electrónico e identificación da persoa á que dirixir as comunicacións e requirimentos que sexa 
preciso realizar durante o procedemento de contratación. 
Asemade, conterá unha relación ou índice de todos os documentos incluidos neste sobre. 
2. A capacidade de obrar acreditarase do seguinte xeito: 
a. A dos empresarios que foran persoas xurídicas acreditarase mediante escritura de constitución 
e modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fora esixible 
conforme á lexislación mercantil que fora aplicable. Se non o fora, a acreditación da capacidade 
de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto 
fundacional, ou as súas modificacións, no que consten as normas pola que se regula a súa 
actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial. 
O obxecto social deberá ter relación directa co obxecto do contrato. 
Acompañarase copia compulsada da Tarxeta de Identiticación Fiscal (CIF). 
A capacidade de obrar das empresas non españolas acreditarase de acordo co previsto no artigo 
55 do TRLCSP 
b. No caso de empresarios individuais, acompañarase fotocopia compulsada do NIF ou 
documento que o substitúa. 
As persoas fisicas, deberán estar en posesión dun título profesional superior que lles habilite 
para realizar os traballos obxecto deste contrato e estar dadas de alta no correspondente colexio 
profesional. Neste suposto, estarán facultados para optar ao concurso os equipos de profesionais 
que se constituirán de acordo ca disposto na cláusula XVIII deste prego. Estes equipos contarán 
cun responsable único que asuma a condición de contratista, sen prexuízo da obriga de 
participar o conxunto de profesionais que se indican na citada cláusula, que non poderán ser 
substituídos sen a previa autorización municipal, segundo o disposto neste prego. 
3. Poder notarial para representar á entidade no nome da que se actuará ante a administración 
contratante. Estes poderes deberán bastantearse previamente pola secretaría xeral do concello ou 
funcionario habilitado para o efecto. 
A falta de poder no momento de presentar a documentación é defecto non emendable; a falta de 
acreditación dun poder existente é defecto emendable. 
4. Declaración responsable de non estar incurso o licitador e os membros do equipo nas 
prohibicións para contratar recollidas no artigo 60 do TRLCSP. 
5. Certiticación acreditativa de estar de alta no censo do IAE e, no seu caso, o recibo 
correspondente ao mencionado imposto. 
6. Declaración responsable de estar ao corrente do cumprimento das abrigas tributarias coa 
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facenda estatal, autonómica, coa Seguridade Social, co Concello de Cabana e calquera outra 
imposta polas normas vixentes. 
O concello verificará, no momento de apertura desta documentación, o feito de estar ao corrente 
do cumprimento das obrigas tributarias dando lugar, no caso contrario, á exclusión do proceso 
licitatorio. 
7. Declaración de todos os membros do equipo de aceptar o réxime de incompatibilidades 
establecido nas disposicións vixentes. 
8. Compromiso expreso de todos os membros do equipo de dedicación á realización dos 
traballos obxecto de licitación. 
9. No caso de que concorran varias empresas agrupadas temporalmente, deberá acreditarse que 
cada unha delas cumpre os requisitos establecidos nos apartados anteriores, indicándose no 
escrito de proposición os nomes e circunstancias das empresas que o asinan, a participación de 
cada unha delas e a designación da persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, vaia 
a representalas plenamente ante o concello. No caso de resultar adxudicataria a unión temporal, 
deberá formalizarse en escritura pública no prazo de quince días dende que se notifique a 
adxudicación. 
10. Documentos acreditativos da solvencia económica e financeira: 
Acreditarase por calquera dos medios previstos no artigo 75 do TRLCSP. Preferentemente 
mediante informe de, como mínimo, unha institución financeira de que o licitador ten suficiente 
solvencia económica para facer fronte ás obrigas que derivan da execución do contrato de 
redacción do PXOM do Concello de Cabana de Bergantiños. 
 
11. Documentos acreditativos da solvencia técnica: 
a. De conformidade ca disposto no artigo 84.1 da LOUG, a redacción do plan deberá ser 
realizada por facultativos especialistas con titulación universitaria de 2º ou 3º ciclos. Como 
minimo, un deles terá que ser arquitecto ou enxeñeiro de camiños, canais e portos. Xuntarase o 
curriculo detallado cos datos persoais, académicos (en todo caso, a titulación académica) e 
profesionais de cada un dos facultativos que van a desenvolver obxecto do contrato. 
b. Documento no que o licitador se comprometa a ter como director do Plan, con capacidade 
suficiente para representar á empresa/equipo redactor en todo e canto afecta a este, a un 
Arquitecto superior ou un enxeñeiro de camiños, canles e portos, responsable da dirección do 
equipo redactor durante o tempo de redacción do plan. 
Deberá acreditarse a experiencia do Director do Plan en proxectos de natureza análoga nos que 
participase. 
Aportarase, a tal efecto, unha relación detallada na que se exprese: 
1 Relación de traballos de urbanismo realizados e aprobados definitivamente, tanto a nivel 
individual como en equipo, diferenciando: 
- Figuras de planeamento xeral (plan xeral de ordenación, proxecto de ordenación do medio 
rural, normas subsidiarias, delimitacións de solo urbano). 
- Traballos de planeamento de desenvolvemento (plans parciais, plans de sectorización, plans 
especiais). 
2 Traballos de urbanismo en realización no momento da licitación. Debe expresarse o 
cronograma de execución previsto para eles, co gallo de valorar a capacidade de dedicación ao 
traballo obxecto do concurso. 
3 Outros traballos de urbanismo realizados: figuras non aprobadas definitivamente, outro tipo de 
figuras, etc 
 
En todo caso, farase constar na relación se o planeamento redactado foi ou non anulado por 
sentenza xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola administración competente. Non se 
valorará a experiencia profesional, ainda que estea correctamente acreditada, no suposto de que 
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o planeamento redactado fora anulado por sentenza xudicial firme ou suspendido pola 
administración competente. 
Os traballos enumerados na relación deberán vir acreditados mediante certificación expedida 
por cada unha das Administracións que contrataron, tramitaron ou aprobaron os correspondentes 
traballos. Nas correspondentes certificacións deberá sinalarse si o citado instrumento de 
planeamento foi ou non anulado por sentenza xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola 
administración competente 
c. Xuntarase compromiso expreso de dedicación dos membros do equipo á realización dos 
traballos obxecto de licitación. 
A substitución do Director do Plan, do arquitecto ou do enxeñeiro de camiños, canais e portos 
deberá ser previamente autorizada polo Concello, previa xustificación dos requisitos esixidos 
neste prego. No caso de contar coa colaboración doutros profesionais ou empresas 
especializadas, deberase acompañar como complemento de méritos persoais, unha relación 
daqueles, indicando o nome, título, especialidade e experiencia. Neste caso será necesario 
presentar un compromiso escrito de colaboración dos interesados e unha relación expresa das 
partes do traballo nas que colaborarán. 
 
A falta de acreditación de solvencia económica ou técnica (experiencia) suficiente será causa de 
exclusión do proceso licitatorio, á xuízo da mesa de contratación e das circunstancias 
concorrentes. 
12.- As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de se someter á xurisdición dos 
xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que, de modo directo 
ou indirecto, puideren xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ao foro xurisdiccional 
estranxeiro que lle puidera corresponder ao licitador. 
SOBRE "B", denominado "REFERENCIAS TÉCNICAS PRESENTADAS NA 
LICITACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO DE REDACCIÓN DO PLAN XERAL DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS” 
Este sobre conterá a documentación oportuna en relación cos criterios de adxudicación que 
dependen dun xuizo de valor, que son os seguintes: 
a) Memoria e plan de realización dos traballos. Recollerá a memoria metodolóxica na que, de 
acordo co establecido neste prego e no prego de prescricións técnicas, o licitador expoña 
claramente o desenvolvemento do obxecto do contrato e a metodoloxía a empregar nos 
traballos, cunha definición clara e precisa daqueles que o licitador se compromete a realizar. 
b) Capacidade de dedicación ao traballo de redacción do Plan Xeral de Ordenación do Concello 
de Cabana de Bergantiños 
c) Medidas de participación pública. 
 
Esta documentación virá debidamente separada para cada un destes criterios, de xeito que sexa 
perfectamente diferenciable a que se refire a cada un deles. 
O licitador deberá evitar a proliferación de datos, dossieres ou explicacións que non aporten 
datos relevantes en relación cos criterios de adxudicación. A proliferación de este tipo de datos 
será valorada de forma negativa. 
SOBRE "C", denominado "PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA NA 
LICITACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO DE REDACCIÓN DO PLAN XERAL DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTÑOS” 
Este sobre conterá, exclusivamcnte, unha sola proposición económica, firmada polo licitador ou 
pola persoa que o represente. 
A proposicion axustarase ao seguinte modelo: 
“Don/a [.../. .. ]con D.N./. núm. [.. ./...]), natural de [.../. .. ] maior de idade e con domicilio en 
[.... .. ] r/ [...1. .. ),teléfono [.. ./...] actuando en nome (propio ou da a empresa a a que 
representa), manifesta que, coñecedor do anuncio do Concello de Cabana de Bergantiños 
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publicado no no BOP de data [...1. ..), consonte con todos os requisitos e condicións que se 
esixen para a adxudicación do contrato de Redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal 
do Concello de Cabana de bergantiños e do prego de cláusulas administrativas e de prescricións 
técnicas particulares que rexerán na súa adxudicación, na representación que ostenta, 
comprometome a executar o dito contrato polo seguinte prezo: 
Prezo sen IVE…….. (en letra e número)euros 
IVE ……..(en letra e número)euros 
O total da oferta é:…….. ( en letra e número)euros  
A oferta implica unha  baixa  sobre o presuposto de licitación sen IVE 
de_______________________________ €. 
Lugar, data, sinatura e selo". 
Cada licitador só poderá presentar unha proposición. Tampouco poderá subscribir ningunha 
proposta de unión temporal con outros, se o fixo individualmente, nin figurar en máis dunha 
unión temporal. 
 
A falta de sinatura dalgún dos documentos contidos nos sobres A, B ou C considerase 
defecto non emendable. 
 
XXI.- CRITERIOS PARA A ADXUDICACIÓN DO CONCURSO 
Conforme os pregos de condicións técnicas particulares e o artigo 150 do TRLCSP, para a 
valoración das proposicións aplicaranse os seguintes criterios de puntuación, referidos aos 
contidos do Sobre "B", de referencias técnicas, e do Sobre "C", proposición económica, 
establecéndose unha puntuación máxima de 100 puntos: 
Referencias técnicas (Sobre B): Ata 90 puntos. 
Memoria e plan de realización dos traballos : este apartado valorarase ata un máximo de 50 
puntos, tendo en conta os seguintes aspectos: 
- Coñecemento do territorio e diagnóstico: presentarase unha memoria esquemática cun 
primeiro diagnóstico, comprensiva dos problemas urbanísticos existentes na actualidade no 
municipio. 
- A metodoloxia a empregar no desenvolvemento dos traballos para acadar os obxectivos que se 
pretenden co planeamento proposto. Valorarase o axeitado dos métodos de información e 
diagnose territorial. 
- A proposta da presentación da documentación que desenvolverá o obxecto do contrato, tanto 
gráfica como literal (presentarase un máximo de tres planos e cinco follas da documentacíón 
literal). Valorarase a claridade expositiva e organizativa e todo o que permita a fácil consulta e 
comprensión da información así como a idoneidade dos sistemas de produción de textos, cadros, 
bases de datos e planos. 
- A realización de documentos informaticos interactivos durante a tramitación do PXOM ou 
logo de se aprobar: CDs interactivos, integración en páxinas Web en formatos facilmente 
navegables, etc. 
- O emprego de sistemas interactivos avanzados, ferramentas GIS, bases de datos, etc, que 
permitan o posterior manexo interactivo do PXOM para a xestión na oficina técnica municipal. 
- Un calendario completo para a execución do contrato compatible cos prazos recollidos neste 
prego e que deberá comprender os traballos para a actualización da planimetría que 
subministrará ao adxudicatario o Concello de Cabana de Bergantiños. Os prazos deberán 
constar de forma detallada, facendo referencia aos prazos intermedios entre as distintas fases 
nos que o licitador se compromete á presentación dos documentos no Concello. 
 
Capacidade de dedicación ao traballo proposto: este apartado valorarase ata un máximo de 
35 puntos. Consideraráse a disponibilidade para ao traballo dos membros do equipo proposto 
tendo presente a existencia de outros traballos simultáneos. A tal efecto presentarase por parte 
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da empresa licitadora unha relación de proxectos de naturaleza análoga nos que esté a participar 
cada un dos membros do equipo no momento da licitación asi como  medidas propostas que 
garantan a dispoñibilidade, dedicación e a comunicación permanente co concello (reunións 
mínimas previstas, asistencias a comisións informativas, plenos municipais... ); as medidas que 
permitan a adecuada coordinación interadministrativa entre concello e as demáis 
administracions implicadas nas distintas fases de elaboración do PXOM (reunións e consultas 
con outras institucións ou organismos, preparación e envío de documentación... ); e as medidas 
que garantan a coordinación con entidades cidadáns e sociais que podan verse implicadas ou 
afectadas polo PXOM. Otorgaráse unha maior puntuación á empresa que en base aos anteriores 
criterios demostre unha maior dispoñibilidade ou maior capacidade de adicación ao obxecto do 
presente contrato. 
 
 
Medidas de participación pública: este apartado valorarase ata un máximo de 5 puntos. 
Recollerase a proposta metodolóxica respecto á información ao público e, en particular, o 
enfoque que o adxudicatario dará ás exposicións publicas, enquisas e mecanismos de 
participación cidadá que o adxudicatario se compromete a realizar. 
Oferta económica (Sobre C): Ata l0 puntos. 
Neste apartado recollerase a oferta económica segundo o modelo recollido no prego. 
Á fórmula para a valoración da oferta será a seguinte: 
Puntos =10 * (oferta mínima/oferta valor) Oferta mínima: Importe da oferta de menor valor. 
Oferta Valor: Importe da oferta que se esta valorando. 
Baixa temeraria ou desproporcionada: Se o órgano de contratación presume fundadamente que a 
proposición non poderá ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou 
temerarias notiticará esta circunstancía aos licitadores comprendidos nela, para que no prazo de 
tres días xustitiquen a baixa a satisfacción do concello. O carácter desproporcionado ou 
temerario das baixas apreciarase de conformidade co disposto no artigo 85, apartados 1.2.3.4 e 6 
tdo Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro. O anterior enténdese sen prexuízo da 
posibilidade de exclusión das ofertas que incorporen tales baixas no caso da falla da dita 
xustificación. 
XXII. MESA DE CONTRATACIÓN 
A cualificación dos documentos e o exame e a valoración das ofertas realizarase pola Mesa de 
Contratación que se constituirá de conformidade co establecido na disposición adicional 
segunda, apartado 10, do TRLCSP, en relación co art.º 21.2 do Real Decreto 817/2009, do 8 de 
maio, polo que se desenvolve parcialmente a LCSP, e estará presidida polo Sr. Alcalde-
Presidente da Corporación, ou concelleiro/a no que delegue, e formarán parte da mesma, como 
vogais: A Interventora do Concello, dona Gema Vázquez López, a Secretaria Xeral do 
Concello, dona Paula María Suárez Cotelo,o Arquitecto municipal, don Enrique Vilar Gantes e 
a Tesoureira Municipal Dona María Elisa Fernández González.  Actuará como secretaria a  da 
Mesa a funcionaria do concello dona María Cristina Candal Rey.  
 
Ás reunións da Mesa incorporaranse, no seu caso, os funcionarios ou asesores especializados 
que resulten necesarios segundo a natureza dos asuntos a tratar, os cales actuarán con voz pero 
sen voto. 
XXIII. COMITÉ DE EXPERTOS INDEPENDENTES 
Segundo o previsto no artigo 150.2 do TRLCSP, e 25 do Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, 
que desenvolve parcialmente a LCSP, o órgano de contratación designará un comité que conte 
cun minimo de tres membros, formado por expertos non integrados no órgano propoñente do 
contrato e con cualificación apropiada o que lle corresponderá a avaliación dos criterios de 
adxudicación recollidos no Sobre B. 
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Todos os membros do comité contarán coa cualificación profesional adecuada en razón da 
materia sobre a que versa a valoración. A súa designación efectuarase e publícarase no perfil de 
contratante con carácter previo á apertura da documentación contida no Sobre B. 
 
De conformidade co artigo 18 letra c da Orde de 2 de marzo de 2010 pola que se regula 
a concesión de subvencións aos concellos de Galicia para a redacción de instrumentos 
de planeamento urbanístico durante o ano 2010, a  Mesa de contratación estará asistida 
por un Comité Técnico constituído por un técnico superior nomeado pola Dirección 
Xeral de Urbanismo da COTOPV da Xunta de Galicia e dous arquitectos superiores 
externos designados pollo Concello de Cabana de Bergantiños entre funcionarios ao 
servizo da Administración Local. 
 Este Comité terá como misión valorar os criterios de adxudicación relativos á 
capacidade de dedicación, memoria metodolóxica e medidas de participación cidadá( 
sobre B) 
 
XXIV. APERTURA DE PROPOSICIÓNS 
A Mesa de Contratación constituida do xeito establecido no apartado anterior cualificará 
previamente os documentos presentados en tempo e forma contidos no Sobre A). Para os 
efectos da expresada cualificación, o presidente ordenará a apertura dos sobres presentados, e a 
secretaria da mesa certificará a relación de documentos que figuran en cada un deles. Se a mesa 
observase defectos materiais na documentación presentada o comunicará mediante FAX aos 
interesados e concederá un prazo non superior a tres días hábiles para que o ofertante emende o 
erro. A mesa, unha vez cualificada a documentación acreditativa das circunstancias citadas nos 
artigos 54 e ss. do TRLCSP e emendados, no seu caso, os defectos ou omisións da 
documentación presentada, determinará as empresas que se axustan aos criterios de selección 
previstos no prego, a que fai referencia o artigo 11 do RCAP, con pronunciamento expreso 
sobre os admitidos á licitación, os rexeitados e sobre as causas do seu rexeitamento. 
Para os efectos establecidos nos artigos 54 ao 64 do TRLCSP, o órgano e a mesa de 
contratación poderán recabar do empresario aclaracións sobre os certificados e documentos 
presentados ou requirirlle para a presentación de outros complementarios, o que deberá 
cumprimentar no prazo de cinco dias sen que poidan presentarse despois de declaradas 
admitidas as ofertas consonte ao disposto no artigo 83.6 do RCAP. 
No caso de que non existan defectos ou omisións emendables e cando a mesa non considere 
necesario solicitar aclaracións nin requirimentos de documentación, efectuarase unha nova 
convocatoria da mesa nun prazo que non exceda de sete días hábiles dende a apertura do Sobre 
A. Nesta nova sesión a mesa, unha vez cualificada a documentacíón, abrirá en acto público os 
Sobres B e os entregará ao secretario da mesa, que os custodiará até a súa entrega ao comité de 
expertos. Do actuado deixarase constancia documental. 
A valoración da documentación contida nos Sobres B será realizada polo comité de expertos 
independentes. Para tal efecto, o citado comité será convocado polo órgano de contratación 
determinando a data da súa constitución e a súa composición de acordo co previsto na cláusula 
XXIII para a valoración dos criterios de adxudicación que este prego lle atribúe. 
Unha vez que se efectúe a valoración dos criterios contidos no sobre B, daranse a coñecer no 
acto público da apertura do sobre C. 
A apertura dos Sobres C realizarase en acto público, previa convocatoria da mesa de 
contratación. En todo caso, a apertura dos Sobres C solo procederá unha vez que se teña 
outorgado a puntuación correspondente aos criterios do Sobre B. 
Este acto público realizarase no lugar e día que determine o presidente da mesa e que se 
comunicará a todos os licitadores mediante Fax e se anunciará no perfil do contratante do 
órgano de contratación. O presidente da mesa manifestará o resultado da cualificación dos 
documentos presentados, con expresión das proposicións admitidas,das rexeitadas e causa ou 
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causas de inadmisión nestas últimas e notificará o resultado da cualificación nos termos 
previstos neste prego. Asemade, manifestará o resultado da valoración dos Sobres B, efectuada 
polo comité de expertos. A continuación procederase a apertura do sobre C. 
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, 
excedese do orzamento base da licitación, variase substancialmente o modelo establecido, 
comportase erro manifesto no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte de 
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será rexeitada pola mesa 
en resolución motivada. 
A mesa de contratación clasificará, por orden decrecente, as proposicións presentadas e que non 
haxan sido declaradas desproporcionadas ou anormais atendendo aos criterios previstos neste 
prego. 
A mesa de contratación, realizará a proposta de adxudicación ao órgano de contratación no 
prazo máximo de dun mes dende a apertura das ofertas contidas no sobre C. 
XXV. ADXUDICACIÓN 
O órgano de contratación requirirá ao licitador que presentase a oferta máis vantaxosa para que 
dentro do prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibíse o 
requirimento, presente: 
a) Certificacións de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa 
Seguridade Social, coa Comunidade Autónoma, e co Concello. O licitador deberá darse de alta e 
xustificar, neste trámite, estar dado de alta na matrícula do IAE municipal, provincial ou 
nacional. 
b) A documentación xustificativa de dispoñer efectivamente dos medios a que se tivera 
comprometido a dedicar ou adscribir á execución do contrato. 
c) Constituir a garantia detinitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación, 
excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o artigo 96 
do TRLCSP. 
O concello poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, 
que se atopen en situación de mora frente ao concello como consecuencia da falta de pagamento 
de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren 
non pagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días 
naturais despois de recibido na entidade o primeiro requirimento de pago. 
Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar 
á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en 
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado polo concello. 
Se no prazo concedido non se presentou a documentación, entenderase que o licitador retirou a 
súa oferta, procedendose neste caso a requirir a mesma documentación ao licitador seguinte. 
O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á 
recepción da documentación, non podendo declararse deserta a licitación cando exista algunha 
oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego. 
A adxudicación deberá ser motivada e notificarase aos candidatos ou licitadores e publicarase 
simultaneamente no perfil do contratante. Dita notificación deberá conter toda a información 
necesaria para permitir ao licitador excluido ou ao candidato descartado interpor recurso 
suficientemente fundado contra a decisión de adxudicación. 
XXVI. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO/CESIÓN 
A formalización do contrato efectuarase dentro dos 15 días hábiles a contar dende a data de 
notificación da adxudicación do contrato aos licitadores e candidatos. 
Antes da formalización do contrato deberá acreditarse o pago dos custos dos anuncios 
reflectidos na cláusula XIX e, de ser o caso, dos demais tributos que recaian sobre o contrato ou 
sobre o obxecto do contrato. 
Cando por causas imputables ao contratista, non se puidera formalizar o contrato dentro do 
prazo sinalado, resolverase o mesmo con perda da fianza e indemnización dos danos e prexuizos 
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ocasionados, podéndose adxudicar ao licitador ou licitadores seguintes a aquel, por orden das 
súas ofertas, contando coa conformidade do novo adxudicatario. 
Os dereitos e obrigas dimanantes do contrato poderán ser cedidos a un terceiro sempre que se 
cumpran os requisitos establecidos no artigo 226 do RTLCSP. 
A contratación polo adxudicatario da realización parcial do contrato con terceiros estará suxeita 
aos requisitos establecidos no artigo 227 do TRLCSP, así como o pago a subcontratistas e 
subministradores deberá axustarse ao disposto no artigo 228 do TRLCSP. 
A formalización do contrato publicarase no perfil do contratante do órgano de contratación 
indicando, como mínimo, os mesmos datos mencionados no anuncio da adxudicación e 
publicarase no Boletín Oficial da Provincia da Coruña no prazo non superior a corenta e oito 
días dende a súa data. 
XXV. SUSPENSION DOS TRABALLOS: 
No caso de producirse unha suspensión do contrato, estarase ao estipulado nos artigos 220 do 
TRLCSP e normas de desenvolvemento. Se o concello acordara unha suspensión dos traballos 
levantarase a correspondente acta de suspensión. A execución do contrato realizarase polo 
contratista da forma establecida no artigo 305 do TRLCSP. O órgano de contratación 
determinará se a prestación realizada polo contratista axustase ás prescricións establecidas para 
a súa execución e cumprimento, disponiendo para tal fin das prerrogativas establecidas no artigo 
307 do TRLCSP. A execución defectuosa dos traballos dará lugar á imposición de penalidades 
económicas en contía proporcional á gravidade do incumprimento, de conformidade co previsto 
no artigo 212 do TRLCSP. 
XXVIII. EXTINCIÓN DO CONTRATO 
De conformidadade co previsto no artigo 221 do TRLCSP o contrato extinguirase por 
cumprimento ou por resolución. O cumprimento producirase cando se cumpran as condicións 
previstas no artigo 222 do TRLCSP. A resolución deberá fundamentarse nalgunha das causas 
previstas no artigo 223 ou 308 do TRLCSP. 
Engádese a facultade de resolución contractual que terá o concello nos seguintes supostos: 
- O incumprimento polo contratista da obriga de gardar sixilo respecto dos datos ou 
antecedentes que, non sendo públicos ou notorios, esteñan relacionados co obxecto do contrato 
e cheguen ao seu coñecemento con ocasión do mesmo. 
- O incumprimento dos prazos parciais establecidos neste prego ou na oferta do adxudicatario, 
por causa imputable ao contratista. 
- O outorgamento pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da 
aprobación definitiva do Plan, mais só parcial; e sendo as modificacións a introducir para a 
aprobación total de carácter substancial(artigo 85.7.a) da Lei 9/2002). 
- O non outorgamento pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da 
aprobación do Plan;e sendo as modificacións a introducir para a aprobación definitiva de 
carácter substancial (artigo 85.7.b) da Lei 9/2002). 
- A denegación pola Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da aprobación 
definitiva por estimar o Plan inviable porque as deficiencias constatadas non sexan susceptibles 
de emenda (artigo 85.7.c) da Lei 9/2002). 
Sen prexuizo de que tamén puidera proceder nos outros dous casos, neste último caso, o 
contratista non terá dereito a recibir cantidade algunha polos traballos desenvolvidos na última 
fase de execución, seralle incautada a garantía definitiva, e esixiráselle a indemnización que 
proceda en concepto de danos e prexuizos. 
XXIX. CUSTODIA, CONSERVACIÓN E DEREITO DE PROPIEDADE 
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos traballos encargados, non 
permitindose a entrega de información a terceiras persoas se non é coa expresa autorización do 
órgano de contratación. O traballo obxecto do contrato será de exclusiva propiedade do 
Concello de Cabana de Bergantiños e non poderá ser reproducido total nin parcialmente sen 
expresa autorización. 
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XXX. PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN E XURISDICIÓN 
O órgano de contratación ostenta a prerrogativa de interpretar este contrato e resolver as dúbidas 
que ofreza o seu cumprimento. Do mesmo xeito, por razóns de interese público, poderá 
modificar o contrato, e acordar a súa resolución e determinar os efectos desta, dentro dos límites 
e con suxeición aos requisitos e efectos sinalados no TRLCSP e no RCAP. Os acordos que dite 
o órgano de contratación, previo informe xuridico, no exercicio das súas prerrogativas de 
interpretación, modificación e resolución, serán inmediatamente executivos. 
As cuestións litixiosas xurdidas sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos do 
contrato serán resoltas polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía 
administrativa e contra os que poderá formalizarse recurso contencioso-administrativo, consonte 
ao previsto pola Lei reguladora da dita xurisdición, sen prexuizo de que os interesados poidan 
interpoñer previamente o recurso potestativo de reposición previsto nos artigos 116 e 117 da Lei 
30/1992 de réxime xuridico das administracións públicas e do procedemento administrativo 
común. 
 

En Cabana de Bergantiños a 20 de abril de 2012. 
O ALCALDE 

José Muíño Domínguez 


